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INTRODUÇÃO 

No intuito de nortear as atuais diretrizes da política de assistência 

farmacêutica, impõe-se uma abordagem globalizante e integrada do assunto. 

Existe uma grande discussão entre os estudiosos do assunto, quanto a 

intercessão entre política de assistência farmacêutica e política de 

medicamentos, bem como a forma pela qual se complementam. A linha 

divisória entre ambas é tênue e muitas vezes meramente imaginária, já que 

não se pode pensar em uma assistência farmacêutica sem o acesso aos 

medicamentos. 

Nessa dissertação aborda-se a política de assistência farmacêutica, 

porém, percorrendo também, caminhos da política de medicamentos. 

O termo medicamentos é extremamente complexo, envolvendo 

diversas dimensões técnicas, sanitárias, econômicas, mercadológicas, 

políticas, sociais e culturais. 

Para se pensar em uma política para o setor voltada para a melhoria 

da saúde da população brasileira, efetiva e eficaz, é fundamental que se 

considerem todos os aspectos envolvidos. 

A garantia de acesso aos medicamentos com qualidade, eficácia, 

segurança e dentro das ne~essidades reais que elevem a saúde de toda a 

população brasileira é tão fundamental quanto a garantia da produção e 

distribuição adequadas dos medicamentos, em termos de quantidade e 

qualidade. ..,,-
Na reflexão sobre a política de medicamentos, é necessário que seja 

levada em consideração a expansão do mercado brasileiro, mas não se pode 

ignorar que mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso aos 

medicamentos. Porém, tampouco se pode menosprezar o fato de que os que 
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têm acesso, consomem uma quantidade excessIva de produtos, com 

qualidade duvidosa e sem ter as informações adequadas sobre eles. 

Hoje, existe no mercado brasileiro um número excessivo de 

medicamentos. Isto acaba por inviabilizar sua fiscalização e controle, bem 

como dificulta a prescrição por parte dos médicos e o uso por parte dos 

consumidores, resultando em um grande número de produtos de eficácia e 

segurança duvidosas, nulas ou até mesmo prejudiciais à saúde. 

Desenvolver na sociedade uma cultura de uso racional dos 

medicamentos, que transforme as atitudes dos médicos e pacientes mediante 

mecanismos de difusão de informação clara e objetiva, incentivando o uso e 

apoiando as organizações de proteção aos consumidores que trabalhem nesta 

área faz-se necessário. 

Deve-se também iniciar processos de revisão de registro de produtos 

e retirar do mercado produtos desnecessários, associações indevidas de 

medicamentos, produtos perigosos e medicamentos substituídos por outros 

mais vantajosos. 

Sanear o mercado farmacêutico brasileiro é um dos pontos 

fundamentais a ser discutidos, quando se pensa em uma política de 

medicamentos adequada a nossa realidade, visando à saúde da população. 

As políticas farmacêuticas nacionais precisam de uma revisão 

profunda para adaptar-se aos novos tempos e sobre tudo ao imperativo de 

preencher espaços vagos das políticas públicas para dar direção aos 

caminhos e permitir o desenvolvimento de programas de atenção à saúde. 

Um outro ponto importante é o desenvolvimento tecnológico do 

Brasil no segmento farmoquímico e farmacêutico. Em documento elaborado 

pela extinta CEME, temos 

"As tendências identificadas, em sucessivos 

diagnósticos, desde a década de 50, permanecem; a 

indústria de medicamento continua sendo desnacionalizada, 

o país continua dependente da importação de matérias-
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primas farmacêuticas, as práticas mercadológicas adotadas 

pela indústria dirigem a prescrição médica. " 

A questão não se reduz à estatização ou não do setor, nem à 

nacionalização ou não do setor, há problemas como o gap tecnológico, que 

tende a aumentar cada vez mais com o desenvolvimento da engenharia 

genética e da biotecnologia, novas gerações de medicamentos vem sendo 

desenvolvidas, a qual dificilmente os países em desenvolvimento 

conseguirão acompanhar. 

A implantação do Sistema Único de Saúde - SUS no Brasil está 

gerando diversas experiências nacionais, resultantes de tentativas locaís de 

assegurar a disponibilidade de medicamentos em suas unidades de saúde. 

Estas tentativas, não obstante tentem resolver alguns problemas e assegurar a 

disponibilidade dos medicamentos necessários, está longe de solucionar 

adequadamente o problema das transformações necessárias ao processo de 

assistência farmacêutica. 

São vários os pontos fundamentais e críticos quando se fala em 

assistência farmacêutica e política de medicamentos. Nesse trabalho se 

procura responder à seguinte questão: "que elementos devem ser 

considerados para a formulação de uma política de assistência 

farmacêutica e de medicamentos capaz de assegurar o acesso da população 

à medicamentos essenciais? " 

Nosso objetivo geral é a identificação dos elementos que devem ser . 

considerados para a fo~ulação de uma política de assistência farmacêutica 

e de medicamentos capaz de assegurar o acesso da população a 

medicamentos essenciais. 

Serão objetivos intermediários: 

1. levantar os critérios epidemiológicos que orientam os programas 

de assistência farmacêutica; 

2. levantar os critérios de sazonalidade e regionalização que 

defmem as necessidades de medicamentos; 
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3. analisar o poder regulatório do Estado quanto a fixação de preços, 

qualidade e abastecimento de medicamentos; 

4. identificar a capacidade de produção industrial instalada dos 

laboratórios oficiais que abastecem a rede pública de saúde; 

5. avaliar a atual política governamental de desenvolvimento em 

Ciência e Tecnologia; 

6. avaliar o modelo de gestão adotado na atual política de 

o.i.stnbui«ão o.e meo.icamentos essenciais l.le\o seto! l.l"Ílb\i.co 

(centralizada versus descentralizada). 

A relevância dessa pesquisa pode ser avaliada face às considerações 

seguintes. 

Em junho de 1997, a União acabou extinguindo a Central de 

Medicamento - CEME, que era encarregada da produção, por intermédio 

dos laboratórios farmacêuticos oficiais, e distribuição de medicamentos para 

órgãos de saúde pública. As atividades da CEME foram transferidas para o 

Ministério da Saúde. A CEME também era responsável pela formulação de 

estratégias e investimentos em desenvolvimento tecnológico na indústria 

farmoquímica e farmacêutica. 

Grande parte do insucesso atribuído à CEME como órgão de 

implementação da Política de Medicamentos, está relacionado 

principalmente ao modelo de gestão adotado, que se caracterizava por uma 

administração altamente centralizadora, que criou um monopólio sobre os 

laboratórios oficiais. Esse monopólio tomou-os em sua grande maioria, 

totalmente dependentes dos fatores conjunturais da política do País. 

Hoje, os laboratórios oficiais encontram-se com.. sua capacidade de 

produção ociosa e sucateada, tendo que buscar recursos financeiros junto aos 

estados e municípios, além de estarem com um gap tecnológico em relação 

aos avanços científicos ocorridos na área farmacêutica. 

Até o final de 1999, ainda não havia sido definido concretamente, 

qual o sistema de distribuição de medicamentos que substituiria a CEME. 
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Um caminho provável seria a descentralização, no qual cada estado definiria 

o seu fornecedor e as compras seriam feitas com verbas distribuídas pelo 

governo federal. Outra solução poderia vir a partir da proposta da 

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica - ABIFARMA, que sugere 

a criação de consórcios municipais que seriam responsáveis pelas compras e 

distribuição de medicamentos. O que existe de concreto até o momento são 

incertezas, indefinições quanto a uma política de assistência farmacêutica. 

A frente desta realidade identifica-se outra ainda pior, quando se sabe 

que no Brasil mais de 50% (cinqüenta por cento) da população não possui 

condições econômicas para ter acesso aos medicamentos essenciais. 

Baseado nessa realidade a pesquísa revestiu-se de importância, na 

medida em que se pretende contribuir para a formulação de políticas que 

visem assegurar o acesso da população a medicamentos essenciais. 

Alguns pontos se destacaram na pesquisa, tais como a qualidade dos 

medicamentos, a necessidade de um apurado controle de dessa qualidade e a 

imperiosa necessidade de se prover a área farmacêutica de centros de 

referência para estudos de bioequivalência e biodisponibilidade. 

A assistência farmacêutica, no âmbito das políticas públicas e, 

especificamente, na política de saúde, é vista como um somatório de ações 

globais, inseridas no âmbito das ações de saúde, que objetivam assegurar o 

acesso da população aos medicamentos essenciais em todas as dimensões. 

Nesse sentido, cabe ao Estado assegurar a disponibilidade e equidade no 

acesso da população a medicamentos eficazes, de qualidade, ao menor custo, 

promovendo seu uso correto ou racional. 

A formulação da Política de Medicamentos se insere na política de 

saúde do País e constitui um dos elementos fund<j!Pentais para a efetiva 

implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de 

saúde da população. Deve encontrar-se fundamentada no conceito de 

medicamentos essenciais, definidos pela OMS - Organização Mundial de 

Saúde (1977). 
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Em relação à pesquisa em si, é importante esclarecer sobre o recorte 

feito no amplo universo do tema, política farmacêutica e política de 

medicamentos, como que se interpenetram. Dificil pesquisar-se um sem se 

estar, a todo instante, entrando em contato direto com o outro. 

A referida pesquisa não pretendeu alcançar todos os elementos que 

poderiam ser considerados na formulação de uma política farmacêutica e 

concomitantemente uma política de medicamento. 

Buscou-se a identificação dentre três variáveis, decisões técnicas e 

políticas, gestão administrativa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, 

os principais elementos considerados para formulação de políticas de 

assistência farmacêutica e política de medicamentos, a partir da criação da 

CEME até o período que se seguiu à sua extinção. 

O apoio teórico indispensável foi procurado nos diferentes autores 

que abordaram as relações entre a Sociedade e o Estado, visto que compete 

ao Estado a formulação final dessas políticas mas é, de fato, a sociedade civil 

que, além de financiar a atualização das políticas, deve ser a beneficiária da 

ação governamental. 

A preocupação dominante foi com a legislação necessária para 

disciplinar essas políticas, visto que a experiência tomou evidente que por 

mais adiantada que seja a legislação essa será inócua caso não tenha o 

Estado um órgão específico para uma eficaz vigilância sanitária. 

Desde o início dessa pesquisa constatou-se a imprescindível 

preocupação com ai ,política de medicamentos. As questões básicas a serem 

contempladas pela legislação sobre medicamentos levou esse estudo à tomar 

como marcos a serem considerados constantemente a segurança, a eficácia, a 

qualidade e o uso racional do remédio. ')._ 

Ao se estudar o relacionamento da Sociedade com o Estado tomou-se 

claro que, através dos tempos (e principalmente, no caso brasileiro), mais de 

50% da nossa população não tem condições econômicas para acessar os 

medicamentos essenciais. 
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Evidências dessa natureza são demonstrativas de como se 

privilegiam, dentro dos aparelhos do Estado, certos segmentos das classes 

dominantes. 

O apoio teórico para essa pesquisa além do já referido, relativo aos 

estudos antropológicos, sócio-econômicos, políticos, culturais e jurídicos da 

relação SociedadelEstado, orientou-se também - e necessariamente - para o 

domínio da saúde, produção industrial de medicamentos e vigilância dos 

produtos e produtores face à imperiosa necessidade que é a saúde da 

população. 

1. Termos utilizados (definição)-

Gap tecnológico - aquilo que se manifesta por um efeito real; que 

merece confiança; o que existe realmente. 

Política de medicamentos - conjunto de ações dirigidas para garantir 

o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao 

menor custo possível. 

Assistência farmacêutica - política de Estado que consiste em 

disponibilizar à população um elenco de medicamentos essenciais devido à 

falta de recursos econômicos do povo. 

Medicamentos essenciais - elenco de medicamentos de máxima 

importância, que são básicos, indispensáveis e imprescindíveis para atender 

às necessidades de sa4de da população e que devem ser acessíveis em todo o 

momento, nas doses apropriadas, a todos os segmentos da sociedade. 

Glohalizante - que tem efeito de integrar, totalizar, de tomar por 

inteiro. 

Integrada - diz-se de cada uma das partes de um todo que se 

completam ou complementam. 
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2. Metodologia 

2.1. Tipo de pesquisa 

A metodologia que foi empregada para a realização dessa 

dissertação, baseou-se no esquema tipológico proposto por Vergara (1997), o 

qual consiste de dois critérios básicos para definir o tipo de pesquisa: 

1. quanto aos fins; 

2. quanto aos meios. 

Quanto aos fins a pesquisa é descritiva-explicativa e aplicada. A 

primeira visou apresentar atuais características estruturais e administrativas 

do objeto de estudo, assim como justificá-lo, enquanto a segunda, destina-se 

a desenvolver novos caminhos para a superação dos problemas apresentados 

e para que sejam alcançados os objetivos propostos . 

. Quanto aos meios a pesquisa foi bibliográfica, documental e de 

campo. A pesquisa bibliográfica visou levantar informações sobre as 

políticas públicas desenvolvidas no setor de medicamentos, desde a criação 

da CEME até a atualidade. 

A pesquisa documental foi realizada a partir de relatórios do 

Ministério da Saúde, dos órgãos e instituições envolvidos com o assunto, 

compreendendo o exame de normas, planos, programas e outros documentos . 
" 

não publicados, indisponiveis ao público externo. 

A pesquisa de campo envolveu visitas ao Ministério da Saúde e suas 

respectivas secretarias envolvidas na formulação de políticas e ações de 

assistência farmacêutica, bem como outros órgãos en~ôlvidos com o objeto 

da pesquisa, com o objetivo de levantar suas reais condições estruturais, 

além de aplicação de questionários abertos a ocupantes de cargos de direção 

e presidentes de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais. Também foram feitas 
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entrevistas estruturadas por pauta, que foram realizadas com pessoas de 

reconhecido saber na área do assunto pesquisado. 

No que se refere ao universo da pesquisa, este esteve referido 

diretamente às instituições envolvidas na formulação, implementação e 

análise dos resultados obtidos no processo de formulação de políticas de 

assistência farmacêutica e de medicamentos. 

Com relação ao universo, o tipo de amostragem foi a não 

probabilística, constituída dos elementos por acessibilidade e por tipicidade. 

A justificativa para a escolha do tamanho da amostra deveu-se a 

questões de viabilidade de implementação do estudo em prazo factível, 

dados os recursos disponíveis foram escolhidos alguns, dentre as diversas 

instituições e laboratórios farmacêuticos oficiais vinculados ao Ministério da 

Saúde, para a aplicação do instrumental de análise da pesquisa. 

F oram escolhidos três laboratórios oficiais, o primeiro no estado de 

São Paulo, o segundo no estado do Rio de Janeiro e o terceiro no estado de 

Pernambuco.Também foram escolhidas as Secretarias de Assuntos 

Administrativos e a de Programas Estratégicos do Ministério da Saúde, bem 

como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

A amostra escolhida oferece diversidade e representatividade por 

estarem envolvidas diretamente no processo de formulação de políticas de 

assistência farmacêutica e de medicamentos, expressarem a realidade 

epidemiológica de diversas regiões do país e a capacidade produtiva de 

medicamentos instada"dos laboratórios oficias que abastecem a rede pública 

de saúde. 

Em relação à seleção dos sujeitos, os escolhidos são ocupantes de 

cargos de direção e presidentes de Laboratórios FaI1!!acêuticos Oficiais, e . -
detêm o poder decisório em suas respectivas instituições e interferem no 

processo de formulação e implementação de políticas de assistência 

farmacêutica do Ministério da Saúde, bem como política de medicamentos. 

Sujeitos também são as pessoas de reconhecido saber na área do assunto 

pesquisado. 
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No que diz respeito à coleta de dados, inicialmente essa coleta foi 

feita em livros, revistas especializadas, jornais, anais de congressos e 

seminários, papers, internet, teses, dissertações e relatórios de trabalho de 

instituições de pesquisa, a fim de que tivéssemos ciência do que já existe 

publicado sobre o assunto. Foram consultadas as bibliotecas da Escola 

Nacional de Saúde Pública - ENSPIFIOCRUZ, da Fundação Oswaldo Cruz, 

da Fundação Getúlio Vargas, do Ministério da Saúde e a rede mundial de 

computadores-Internet. 

Foram realizadas análises em documentos do Ministério da Saúde e 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais que integram o sistema público de 

saúde, indisponíveis ao público externo, tais como: planos estratégicos de 

formulação de políticas públicas, investimentos realizados em assistência 

farmacêutica, atas de reuniões, relatórios de atividades, materiais resultantes 

de encontros técnicos e dados sobre a gestão de saúde pública. O objetivo 

desta análise esteve voltada para as ações prévias praticadas à formulação e 

implementação de políticas de assistência farmacêutica e política de 

medicamentos. 

Também foram realizadas visitas ao Ministério da Saúde e suas 

respectivas secretarias envolvidas na formulação de políticas de assistência 

farmacêutica e política de medicamentos, bem como outros órgãos 

envolvidos com o objetivo da pesquisa, a fim de levantar suas reais 

estruturas. 

Foram aplicados questionários abertos aos ocupantes de cargos de 

direção e presidentes de Laboratórios Farmacêuticos Oficiais e realizadas 

entrevistas estruturadas por pauta com pessoas de reconhecido saber na área 

do assunto que estava sendo pesquisado. 

O questionário foi escolhido por apresentar a vantagem de 

possibilitar a participação, com custo reduzido, de elementos da amostra 

localizados fora da cidade do Rio de Janeiro, alcançar um número maior de 

pessoas em tempo menor que o requerido pelas outras técnicas, permitir ao 
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respondente expressar suas idéias livremente, usar o tempo que achou 

necessário, assegurando o seu anonimato. 

A técnica de entrevistas estruturadas por pauta foi preferida por 

facilitar a identificação de traços característicos. O objetivo foi o de 

estabelecer pontos convergentes e divergentes entre os sujeitos selecionados. 

As pessoas entrevistadas individualmente eram oriundas de uma 

amostra constituída por 30% de cada grupo que constituía o universo, 

escolhidos em função do grau de importância dos cargos ocupados. As 

entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, a fim de que se 

pudesse extrair o que é de relevância. 

Os dados coletados na pesquisa bibliográfica e documental, como 

também os obtidos nos questionários e entrevistas, foram cotejados entre si 

de maneira a extrair o material necessário para identificação de como os 

sujeitos da pesquisa percebem o fenômeno estudado. 

Os dados coletados receberam um tratamento fenomenológico e 

hermenêutico, buscando compreender o dito e o não dito nos textos, 

documentos e conteúdo dos questionários. Alguns dados coletados 

estatisticamente foram utilizados para apoiar algumas interpretações à 

análise realizada. 

Já se teve oportunidade de declarar inicialmente que o tema objeto da 

presente dissertação é extremamente complexo. 

A pesquisa teve seu foco voltado principalmente para as questões que 

envolvem gestão administrativa, entendendo como tais as fases de 

planejamento e controle, as decisões técnicas e políticas, que interferem na 

formulação e implementação de políticas e as perspectivas de 

desenvolvimento de ciência e tecnologia para o País. ',~_ 

A coleta de dados possui limitações, principalmente no que se refere 

ao uso de questionário e entrevista. 

De acordo com Gil (1995), os questionários apresentam baixo índice 

de retomo, se o informante tiver dúvidas não terá a quem recorrer, não diz 

em que situação foi respondido e envolve geralmente baixo número de 
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perguntas. Por outro lado, as entrevistas apresentam os riscos de 

desmotivação do entrevistado, não compreensão do significado das 

perguntas, fornecimento de respostas falsas, entre outros riscos. 

Outra limitação do método quanto ao tratamento de dados é o 

preconceito. O dado deve ser interpretado como ele se apresenta, sem se 

preocupar em interpretar o fenômeno em busca das suas reais causas. O que 

interessa é o dado como ele é mesmo. O pesquisador deve abandonar 

sentimentos, desejos e posições pessoais que possam modificar o objeto. 

As limitações apresentadas anteriormente são condições com as quais 

os pesquisadores têm de lidar para desenvolverem suas atividades, porém 

nem por isso deixam de alcançar resultados relevantes para o progresso das 

Ciências Sociais. Assim, desde que sejam tomados os devidos cuidados é de 

se crer que a metodologia escolhida possibilitou a obtenção dos resultados 

que se pretendia. 

Por fim, ainda foram submetidas as possíveis conclusões do estudo a 

especialistas que atuam na área de assistência farmacêutica de administração 

pública e política de medicamentos, como forma de validação do estudo e 

atenuação dos riscos relatados. 
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CAPÍTULO I 

I.ESTADO E SOCIEDADE 

1.1. Conceito de Sociedade 

Grande é a diversidade conceitual referente à categoria sociedade. 

Na realidade, essa grande diversidade no processo conceitual decorre 

do fato que o mesmo objeto, sociedade, pode ser encarado sob prismas 

diversos, por exemplo, sociológico, jurídico, geográfico, político, jurídico, 

etc. 

De um modo geral, entende-se por sociedade a todo o complexo de 

relações do homem com seus semelhantes. 

Sendo o mecanicismo e o organicismo as duas maneiras históricas 

mais importantes de apreciação dos fundamentos da Sociedade, todo 

conceito que se formular sobre Sociedade traduzirá na essência o influxo de 

uma ou de outra concepção. 

Quando Tõennies (Baldus e Willems,1939,58), diz que a Sociedade é 

o grupo derivado de um acordo de vontades, de membros que buscam 

mediante o vínculo associativo, um interesse comum impossível de obter-se 

pelos esforços isolados dos indivíduos, esse conceito é irrepreensivelmente 

mecanicista. 

Entretanto, quando Del Vecchio (1956,59), entende por Sociedade o 

conjunto de relações mediante as quais vários indivíduos vivem e atuam 

solidariamente em ordem formando uma entidade nova e superior, oferece

nos um conceito de Sociedade basicamente organicista. 

São duas as principais teorias que disputam a explicação correta dos 

fundamentos da Sociedade: a teoria orgânica e a teoria mecânica. 
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1.1.1. Teoria orgânica 

Procedem os organicistas do tronco milenar da filosofia grega. 

Descendem de Platão e Aristóteles. 

A doutrina aristotélica realça o caráter social do homem. A natureza 

fez do homem um "ser político". É importante compreender-se que como 

político o grego erudito entendia aquele que vivia na palis, ou seja na cidade, 

pois palis era e é o vocábulo grego empregado para designar cidade. 

Para poder viver à margem dos laços de sociabilidade, sena 

necessário que o ente humano fosse um Deus ou um bruto, algo mais ou algo 

menos do que um homem. 

Grotius, que não é um organicista, acompanhando o pensamento de 

Aristóteles fala de um appetitus sacietatis, como vocação inata do homem 

para a vida social. 

Se a sociedade é o valor primário ou fundamental, se a sua existência 

importa em uma realidade nova e superior, subsistente por si mesma, temos 

o organicismo. 

1.1.2. Teoria mecânica 

o indivíduo é a unidade embriogênica, o centro irredutível a toda 

assimilação coletiva, o sujeito da ordem social, a unidade que não criou nem 

há de criar nenhuma realidade mais, que lhe seja superior, o ponto primário e 

básico que vale por si mesmo e do qual todos os ordenamentos sociaiS 

emanam como derivações secundárias, como variações que podem 

reconduzir-se sempre ao ponto de partida. Aqui esUQ.nos, fora de toda a 

dúvida, em presença de uma posição mecanicista. 

Os primeiros, por se abraçarem ao valor Sociedade, são organicistas; 

os segundos, por não reconhecerem na Sociedade mais que mera soma de 

partes, que não gera nenhuma realidade suscetível de subsistir fora ou acima 

dos indivíduos, são mecanicistas. 

18 



I 
t 

t Os organicistas, na teoria da Sociedade e do Estado, se vêem 

arrastados quase sempre, por conseqüência lógica, às posições direitistas e 

anti democráticas, ao autoritarismo, às justificações reacionárias do poder, à 

autocracia, até mesmo quando se dissimulam em concepções de democracia 

orgânica (concepção que é sempre a dos governos e ideólogos predispostos 

já à ditadura). 

Nem sequer um doutrinário da democracia como Rousseau, com a 

concepção organicista e genial da volonté générale, princípio novo e 

aplaudido por Hegel, pôde forrar-se a essa increpação uma vez que o poder 

popular assim concebido sob a divisa da "vontade geral" acabaria gerando o 

chamado despotismo das multidões. 

Ter-se-ia então a exceção radical de um organicismo democrático 

desembocando todavia no mesmo estuário que já se foi referido: o 

autoritarismo do poder, a ditadura dos ordenamentos políticos. 

Se Rousseau chega porém àquela conseqüência, segundo algum de 

seus intérpretes, a mesma dos organicistas mais conhecidos: uma certa 

concepção autoritária do poder ainda que se trate da versão mais extremada 

do poder democrático - deles todavia se afasta fundamentalmente quando 

abre as páginas do Contrato Social com a proposição de que os homens 

nascem livres e iguais, em antagonismo com quase toda a doutrina 

organicista, que afirma precisamente o contrário. 

Entende esta que o homem jamais nasceu em liberdade, e, invocando 

o fato biológico do nascimento, mostra que desde o berço existe o princípio 

da autoridade, hierarquia, desamparo, debilidade. Já no núcleo familiar os 

vínculos primeiros que envolvem a criatura humana e dos quais jamais 

logrará desatar-se inteiramente, o caracterizam como um ser dependente. 

Estimam o social porque vêem na Sociedade o fato permanente, a 

realidade que sobrevive, a organização superior, o ordenamento que, 

desfalcado dos indivíduos na sucessão dos tempos, no lento desdobrar-se das 

gerações, sempre persiste, nunca desaparece, atravessando o tempo e as 

idades. 
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Os indivíduos passam, a Sociedade fica. 

Além disso, a teoria organicista se impressiona com o fato de que a 

Sociedade grava no indivíduo uma segunda natureza, verdadeira massa de 

conceitos, de noções e de vínculos nos quais se forma a melhor, a mais real, 

a mais autêntica parte de seu ser. 

Tomando porém a Sociedade como organismo, ficam deslembrados 

de que só arbitrariamente podem as analogias porventura existentes conduzir 

a essa equiparação, a legitimar tal identidade que coloca em inteiro 

descrédito o organismo já desvairado. 

Alguns estudiosos de ciência política distinguem duas modalidades 

de organicismo: 

1. o materialista; 

2. o idealista. 

No pnmelro, entra a concepção organicista de Augusto Comte, 

juntamente com o organicismo biológico de Spencer e outros. 

Alguns, no paralelo entre organismo e sociedade, chegam aos mais 

absurdos exageros, às comparações mais excêntricas, a verdadeiros desatinos 

lógicos, que cobriram de ridículo a doutrina organicista. 

O organicismo ético e idealista foi cultivado pela escola histórica, 

principalmente desde a concepção de Savigny, acerca do "espírito popular" 

tomado por fonte histórica, costumeira, tradicional, geradora de regras e 

valores sociais e jurídicos. 

O "espírito popular" aliás, como conceito não é dos que primam pela 

clareza. Alguns estudiosos têm qualificado esse c9Jlceito de obscuro e 

abstrato. 

A essa corrente ética do idealismo alemão na doutrina dos 

fundamentos da Sociedade, aderiram alguns estudiosos ilustres pouco 

conhecidos no Brasil. 
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Os mecanicistas acometem impiedosamente a teoria organicista, 

mostrando que não há a propalada identificação entre o organismo biológico 

e a Sociedade. 

Nesta ocorrem fenômenos que não acham equivalente naquele: as 

migrações, a mobilidade social, o suicídio. 

As partes, no organismo, não vivem por si mesmas, sendo 

inconcebível, como adverte Del Vecchio, imaginá-las fora do ser que 

integram. 

Tão pouco podemos admiti-las em outra posição que não seja a que a 

natureza lhes indicou. 

Com o indivíduo já isso não acontece. 

Tem este a sua mesma vida, seus fms autônomos, a capacidade de 

deslocação espacial e a não menos importante aptidão de mover-se no 

interior dos grupos de que faz parte. Ora, essa mobilidade o conduz ora à 

ascensão, ora ao descenso de categoria social, econômica ou profissional. 

A teoria mecânica é predominantemente filosófica e não sociológica. 

Seus representantes mais típicos foram alguns filósofos do direito 

natural desde os inícios da idade moderna. Seus corolários, com rara 

exceção, e Hobbes é aqui uma dessas exceções, acabam, sob o aspecto 

político, na explicação e legitimação do poder democrático. 

Das teses contratualistas, da postulação que essas fazem, infere-se 

que a base da Sociedade é o assentimento e não o princípio de autoridade. 

A democracia liberal e a democracia social partem desse postulacÍo 
, 

único e essencial de organização social, de fundamento a toda a vida 

política: a razão, como guia da convivência humana, com apoio na vontade 

livre e criadora dos indivíduos. 

Como a constante do contratualismo social é~ problema da melhor 

forma de organização da Sociedade, da melhor maneira de governar os 

homens e de achar na razão valores que legitimem, com mais força e 

invulnerabilidade, o princípio da autoridade, partiram todos os 
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contratualistas do clássico e célebre confronto do estado de natureza com o 

estado de sociedade. 

Na realidade pouco importa que o contraste estado de natureza -

estado de sociedade tenha suscitado tão severas crítica por parte dos que se 

empenharam em demonstrar o que havia de irreal e anti-histórico nessas 

concepções contratualistas. 

Raros foram os filósofos do direito natural que se serviram de estado 

de natureza para emprestar-lhe cunho de historicidade, como se ele tivesse 

realmente acontecido, como se fora fase atravessada pela sociedade humana 

em algum período bem afastado do tempo. 

1.2. Sociedade e Comunidade 

Tomando-se a Sociedade como dado sociológico, ilustres estudiosos 

da Ciência Social têm, por outro lado, colocado mais ênfase na distinção 

conceitual entre Sociedade e Comunidade. 

Em Sociedade e Comunidade, estuda Tõennies essas duas formas de 

convivência humana, diametralmente opostas. 

A Sociedade supõe, segundo aquele sociólogo, a ação conjunta e 

racional dos indivíduos no seio da ordem jurídica e econômica: nela, "os 

homens, a despeito de todos os laços, permanecem separados". 

Já a comunidade implica a existência de formas de vida e 

organização social, onde impera essencialmente, uma solidariedade feita de 

vínculos psíquicos entre os componentes do grupo. 

A Comunidade é dotada de caráter irracional, primitivo, munida e 

fortalecida de solidariedade inconsciente, feita dy_ afetos, simpatias, 

emoções, confiança, laços de dependência direta e mútua do "individual" e 

do "social". 

Afirma Tõnnies que, sendo a Comunidade um "todo valorado" cada 

indivíduo tomado insuladamente é algo falso e artificial. 
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Bobbio escreve que a comunidade é um grupo oriundo da própria 

natureza, independente da vontade dos membros que o compõem - a 

Família, por exemplo. 

Na Comunidade a vontade se torna essencial, substancial, orgânica. 

Na Sociedade, predomina o arbitrário. A Comunidade surgiu primeiro, a 

Sociedade apareceu depois. A Comunidade é matéria e substância, a 

Sociedade é forma e ordem. 

Na Sociedade, há solidariedade mecânica, na Comunidade, orgânica. 

A Sociedade se governa pela razão, a Comunidade pela vida e pelos 

instintos. A Comunidade é um organismo, a Sociedade uma organização ou 

segundo Poch, citado por Agesta, na Comunidade (a Família, por exemplo) a 

gente é, na sociedade (uma sociedade mercantil, por exemplo) a gente está. 

Diz Agesta que 

"simbólica ou alegoricamente a Comunidade é um 

organismo, a Sociedade um contrato ". 

Tendo a Comunidade antecedido a Sociedade, que é um estádio mais 

adiantado da vida social, esta não eliminou aquela. 

No interior da Sociedade, que se acha provida de um querer 

autônomo, que busca fins racionais, previamente estatuídos e ordenados, 

convivem as formas comunitárias, com seus vínculos tributários de 

dependência e complementação, com suas formas espontâneas de vida 

intensiva, com seus laços de estreitamento e comunicação entre os homens, 

no plano do inconsciente e do irracional. 

Ao lado do conceito de Comunidade surge IIl9demamente o de 

Massa. 

Alguns encontram aí a forma mais significativa das manifestações 

fenomenológicas que se prendem à composição estrutural da sociedade 

contemporânea. 
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1.3. Sociedade e Estado 

Os conceitos de Sociedade e Estado, na linguagem dos filósofos e 

estadistas, têm sido empregados ora indistintamente, ora em contraste, 

aparecendo então a Sociedade como círculo mais amplo e o Estado como 

círculo mais restrito. 

A Sociedade vem primeiro; o Estado, depois. 

Com o declínio e dissolução do corporativismo medieval e 

conseqüente advento da burguesia, instaura-se no pensamento político do 

Ocidente, do ponto de vista histórico e sociológico, o dualismo Sociedade

Estado. 

A burguesia triunfante se apega a esse conceito que faz do Estado a 

ordem jurídica, o corpo normativo, a máquina do poder político, exterior à 

Sociedade, compreendida essa como esfera mais dilatada, de substrato 

materialmente econômico, . onde os indivíduos dinamizam sua ação e 

expandem seu trabalho. 

A Sociedade, algo interposto entre o indivíduo e o Estado, é a 

realidade intermediária, mais larga e externa, superior ao Estado, porém, 

inferior ainda ao indivíduo, enquanto medida de valor. 

A expressão Sociedade, depois de haver sido usada pela primeira vez 

por Ferguson com o nome de sociedade civil (civil society), se firma no uso 

político graças ao aparecimento da burguesia. 

De todos os ·íilósofos, segundo Jellinek, foi Rousseau o que 

distinguiu com mais acuidade a Sociedade do Estado. 

Por sociedade, entendeu ele o conjunto daqueles grupos 

fragmentários, daquelas "sociedades parciais", on<!.e, do conflito de 

interesses reinantes só se pode recolher a vontade de todos (volonté de tous), 

ao passo que o Estado vale como algo que se exprime numa vontade geral 

(volonté générale), a única autêntica, captada diretamente da relação 

indivíduo-Estado, sem nenhuma interposição ou desvirtuamento por parte 

dos interesses representados nos grupos sociais interpostos. 
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A esse respeito, Rousseau foi genial. 

O conceito de Sociedade assumiu sucessivamente três conotações no 

curso de sua caminhada histórica. 

se viu. 

Primeiro, jurídico (privatista e publicístico) com Rousseau, conforme 

Depois econômico, com Ferguson, Smith, Saint-Simon e Marx. 

E, finalmente, sociológico, desde Comte, Spencer e Tõennies. 

No socialismo utópico, nomeadamente com Saint-Simon, a 

Sociedade se define pelo seu teor econômico, pela existência de classes. 

Proudhon, resvalando já para o anarquismo, vê no Estado a opressão 

organizada e na Sociedade a liberdade difusa. 

Marx e Engels conservam a distinção conceitual entre Estado e 

Sociedade, deixando porém de tomar o Estado como se fora algo separado 

da Sociedade, que tivesse existência à parte, autônoma, como realidade 

externa, cujo exame já não lembrasse o que em si há de profundamente 

social, pois o Estado - advertem os marxistas - é produto da Sociedade, 

instrumento das contradições sociais, e só se explica como fase histórica, à 

luz do desenvolvimento da Sociedade e dos antagonismos de classe. 

O Estado não está fora da Sociedade, mas dentro, posto que se 

distinga da mesma. 

A Sociologia, desde Comte e Spencer, faz força por apagar a 

antinomia Estado Sociedade. 

Fazendo da Sociologia o estudo de toda a vida social, tanto da 

estática como da dinâmica da Sociedade, reduz o sociólogo o Estado a uma 

das formas de Sociedade, caracterizada pela especificidade de seu fim - a 

promoção da ordem política, a organização coercitiva dos poderes sociais de 
'0<-

decisão, em concomitâncias com outras sociedades, como as de natureza 

econômica, religiosa, educacional, lingüística, etc. 

Segundo Bobbio, a Sociedade tanto pode aparecer em oposição ao 

Estado como debaixo de sua égide. Daqui portanto, esse conceito de 

Sociedade: 
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"Conjunto de relações humanas intersubjetivas, 

anteriores, exteriores e contrárias ao Estado ou sujeitas a 

este ". 

o direito alemão desde que caiu sob o influxo de Hegel pôs ênfase no 

contraste dos dois conceitos, vendo na Sociedade a reunião de todos os 

fenômenos de convivência humana que se desenrolam fora do Estado. 

1.4. Conceito de Estado 

Um publicista do liberalismo - Bastiat - se dispôs com a mais sutil 

ironia a pagar o prêmio de cinqüenta mil francos a quem lhe proporcionasse 

uma definição satisfatória de Estado. 

Dava ele continuidade àquela atitude pessimista e amarga de Hegel, 

filósofo máximo do idealismo alemão, que confessou que entre a natureza e 

seus mistérios e a sociedade humana e seus problemas, não havia o que 

hesitar quanto ao conhecimento mais fácil da natureza. 

Aliás o mesmo pessimismo perpassa as palavras de Kelsen quando 

adverte que as copiosas acepções emprestadas a expressão Estado 

embaraçam a precisão do termo, exposto a converter-se em um juízo de 

valor. 

o Estado como . .ordem política da Sociedade é conhecido desde a 

antigüidade aos dias atuais. Todavia, nem sempre teve essa denominação, 

nem tão pouco encobriu a mesma realidade. 

A polis dos gregos ou a civitas e a república dos ~<?manos eram vozes 

que traduziam a idéia de Estado, principalmente pelo aspecto de 

personificação do vínculo comunitário, de aderência imediata à ordem 

política e de cidadania. 

No Império Romano, durante o apogeu da expansão, e mais tarde 

entre os germânicos invasores, os vocábulos imperium e regnum, então de 
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uso corrente, passaram a exprimir a idéia de Estado, nomeadamente como 

organização de domínio e poder. 

Daí se chega à Idade Média que, empregando o termo Laender 

("Países") traz na idéia de Estado sobretudo a reminiscência do território. 

O emprego moderno do nome Estado remonta a Maquiavel, quando 

este inaugurou O Príncipe com a célebre frase: 

"Todos os Estados, todos os domínios que têm tido ou 

têm império sobre os homens são Estados, e são repúblicas 

ou principados". 

Apesar do uso que fez Bodin, depois, do termo República na mesma 

acepção, ficou com o sucesso da obra do escritor florentino a palavra Estado, 

universalmente consagrada pela terminologia dos tempos modernos e da 

idade contemporânea. 

O Estado moderno europeu cresceu a partir do século XIII em um 

processo de implosão política sobre cujas características gerais há 

concordância entre autores de distintas persuasões. 

Assim, para Weber, no resumo de Bendix (1962,418), 

"A ordem legal, a burocracia, a jurisdição 

compulsória sobre um território e a monopolização do uso 

legítimo da força são as características essenciais do 

Estado moderno ". 

Não muito distinta é a caracterização feita por lmmanuel Wallerstein 

(1974,136): 

"Como se fortaleceram os reis, que eram os 

administradores da máquina estatal no século XVI? Usaram 

quatro mecanismos principais: burocratização, a 
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monopolização da força, a criação de legitimidade e a 

homogeneização da população dos súditos ". 

1.5. Conceituações de Estado 

Há pensadores que tentam caracterizar o Estado segundo posição 

predominantemente filosófica; outros realçam o lado jurídico e, por último, 

não faltam aqueles que levam mais em conta a formulação sociológica de 

seu conceito. 

1.5.1. Conceito Filosófico 

Hegel definiu o Estado como a "realidade da idéia moral", "a 

substância ética consciente de si mesma", a "manifestação visível da. 

divindade", colocando-o na rotação de seu princípio dialético da Idéia, como 

a síntese do espírito objetivo, o valor social mais alto, que concilia a 

contradição Família e Sociedade, como instituição acima da qual sobre paira 

tão-somente o absoluto, em exteriorizações dialéticas, que abrangem a arte, a 

religião e a filosofia. 

1.5.2. Conceito jurídico 

Conceituação jurídica é, entre outras tantas, a devida a Burdeau, que 

assinala principalmente< o aspecto institucional do poder. 

Segundo esse autor, 

"o Estado se forma quando o poder assenta numa 

instituição e não num homem. Chega-se a esse resultado 

mediante uma operação jurídica que chamo de 

institucionalização do Poder". 
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Jean-Yves Calvez, inspirado em Burdeau e após comentar-lhe a 

concepção de Estado, conclui: 

"O Estado é a generalização da sujeição do poder ao 

direito: por uma certa despersonalização. " 

Desenvolvendo as idéias de Burdeau, intenta então demonstrar que o 

Estado só existirá onde for concebido como um poder independente das 

pessoas dos governantes. 

1.5.3. Conceito sociológico 

o conceito de Estado assume coloração sociológica com Oswaldo 

Spengler, Oppenheimer, Duguit e outros. 

Enquanto que Spengler surpreende no Estado a História em repouso e 

na História o Estado em marcha, por seu turno Oppenheimer considera 

errônea todas as definições até então conhecidas de Estado, desde Cícero até 

Jekllinek. 

O abalizado pensador confessa que o pessimismo sociológico domina 

os espíritos. O conceito de Estado que elabora está vazado nas influências 

marxistas de seu pensamento. 

O Estado, pela origem e pela essência, não passa daquela 

"instituição social, que um grupo vitorioso impôs a 

um grupo vencido, com o único fim de-organizar o domínio 

do primeiro sobre o segundo e resguardar-se contra 

rebeliões intestinas e agressões estrangeiras". 
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o Estado Constitucional Moderno não se desvinculou na teoria de 

Oppenheimer de sua índole de organização da violência e do jugo 

econômico a que uma classe submete outra. 

Célebre é a passagem em que ele sustenta que, pela forma, esse 

Estado é coação e pelo conteúdo exploração econômica. 

A posição sociológica de Leon Duguit com respeito ao Estado não 

varia consideravelmente da de Oppenheimer. 

Considera o Estado coletividade que se caracteriza apenas por 

assinalada e duradoura diferenciação entre fortes e fracos, onde os fortes 

monopolizam a força, de modo concentrado e organizado (1,615/619). 

Para ele o Estado, em linhas gerais, é toda sociedade humana na qual 

há diferenciação entre governantes e governados, e em sentido restrito o 

" ... grupo humano fixado em determinado território, 

onde os mais fortes impõem aos mais fracos sua vontade ". 

Frente a esta acepção de Duguit faz-se importante recordar o ocorrido 

há cerca de três mil e quinhentos anos antes de Cristo, na Suméria, região sul 

da Mesopotâmia, quando o patesi (rei) da cidade-Estado de Lagash, 

Urucagina, promulgou um célebre código de leis, muito anterior ao famoso 

devido a Hamurabi, e onde se lê que, com estas novas leis, 

"o fraco poderia deitar-se à sombra de uma mesma 

árvore junto do forte, sem ser por este molestado ". 

e, pouco adiante, quer 

"os sacerdotes não mais tirariam a lenha da moradia 

da viúva". 
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Nesse sentido, já se pode falar da presença do Estado nas civilizações 

antigas do Crescente Fértil desde sua mais remota antiguidade. Estado não é, 

historicamente falando, portanto, uma criação dos Tempos Modernos da 

Civilização Ocidental Européia. 

Von Iehring, famoso jurista, destaca também no Estado o aspecto 

coercitivo. 

Com efeito, diz que o Estado é simplesmente "a organização social 

do poder de coerção" ou "a organização da coação social" ou " a sociedade 

como titular de um poder coercitivo regulado e disciplinado", sendo o 

Direito, por sua vez:"a disciplina da coação". 

Apresenta o mesmo cunho sociológico o conceito marxista de Estado 

.Marx e Engels explicam o Estado como fenômeno histórico passageiro, 

oriundo da aparição da luta de classes na Sociedade, desde que, da 

propriedade coletiva se passou à apropriação individual dos meios de 

produção. 

Instituição, portanto que nem sempre existiu e que nem sempre 

existirá. Fadado a desaparecer, o poder político, como Marx o definiu, é: "o 

poder organizado de uma classe para opressão de outra ". 

Da mesma maneira Engels assinala que a presente Sociedade, 

enquanto Sociedade de classes, não pode dispensar o Estado, ou seja, 

"uma organização da respectiva classe exploradora 

para,manutenção de suas condições externas de produção, a 

saber, para a opressão das classes exploradas". 

O conceito de Estado repousa, portant~ na organização ou 

institucionalização da violência, segundo as análises mais profundas da 

sociologia política. 

Este conceito, já examinado em tantos cientistas sociais, reaparece 

por igual num sociólogo da envergadura de Max Weber. 

-
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Somente um instrumento consente definir sociologicamente o Estado 

moderno, bem como toda associação política: a força e não o seu conteúdo. 

Todas as formações políticas são formações de força, prossegue o 

insigne sociólogo, de tal maneira que se existissem somente agremiações 

SOCiaiS, sem meios coercitivos, já não haveria lugar para o conceito de 

Estado. 

"Todo Estado se fundamenta na força, declara Trotsky, em Brest

Litowsk, e Max Weber, citando-o de forma literal, lhe dá inteira razão, 

embora acredite que" ... a violência não é o instrumento normal e único do 

Estado, mas aquele que lhe é específico". 

No passado, sim, desde a horda primitiva, fora a violência um meio 

inteiramente normal na relação entre os mais distintos grupos. 

O Estado moderno racionalizou, porém, o emprego da violência, ao 

mesmo passo que o tomou legítimo. De maneira que, valendo-se de tais 

reflexões, Weber chega, fmalmente, ao seu célebre conceito de Estado: 

"aquela comunidade humana que, dentro de um 

determinado território, reivindica para si, de maneira bem 

sucedida, o monopólio da violênciaflsica legítima". 

Por este aspecto, segundo ele, os grupos e os indivíduos somente 

terão direito ao emprego material da força com o assentimento do Estado. 

De maneira "que este se converterá na única fonte do direito "a 

violência", conforme expressões textuais do grande sociólogo. 

O conceito de uma ordem jurídica e legítima racionalizou, por sua 

vez, as regras concernentes à aplicação da força, mOI1,QPolizada pelo Estado. 

Resumindo, reconhece Max Weber o Estado como a derradeira fonte 

de toda a legitimidade, tocante à utilização da força fisica ou material. 

Nos tempos atuais o filósofo françês Louis Althusser (1996) viria a 

esclarecer a situação contemporânea da violência fisica exercida pelo 

Estado, em um artigo brilhante da Revísta La Pensé, ao explicitar que a 
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violência fisica, por dispendiosa, cada vez maIS se encontra sendo 

substituída pela violência simbólica, através dos aparelhos ideológicos do 

Estado. Semelhante a este conceito de violência simbólica se pode encontrar 

em Bourdieu (1998), exercício mais desumano ainda que a força fisica, pois 

que lhe atinge em sua capacidade de deliberar. 

Que se encerre este tópico com a definição jurídica de Estado 

segundo J eIlinek: 

"Estado é a corporação de um povo, assentada num 

determinado território e dotada de um poder originário de 

mando". 

Aqui estão explicitados os elementos constitutivos do Estado. São 

esses, elementos de ordem formal e de ordem material. De ordem formal, há 

o poder político na Sociedade, que, segundo Duguit, surge do domínio dos 

mais fortes sobre os mais fracos.E de ordem material, o elemento humano, 

que se qualifica em graus distintos como população, povo e nação, isto é, em 

termos demográficos, jurídicos e culturais, bem como o elemento território, 

compreendido estes, conforme já se viu, naquela parte da definição em que 

Duguit expende sua apreciação sociológica do Estado como: "grupo humano 

fixado num determinado território ". 

Daí que se possa estudar o Estado por diferentes ângulos e por 

diferentes ciências.'" 

O estudo através do grupo que o compõe é sociológico; a análise, 

através do território (delimitação por fronteira de uma parte da superficie 

terrestre) é da geografia política ou da geopolítica; €;,. sua pesquisa sobre o 

ponto de vista de seu poder, caracteriza a ciência política. Acima dessas 

visões e em função da legitimação desse poder tem-se a visão jurídica do 

Estado. 

33 



1.6. Visão antropológica do Estado 

Os pesquisadores do século XVIII trabalharam com uma série de 

suposições: 

1. uma sociedade como a americana e sua forma de Governo estavam 

unidas inseparavelmente; 

2. ambas podiam tomar-se mais perfeitas; 

3. portanto, o progresso da sociedade e o progresso do Estado eram 

um só. 

No século XIX, o otimismo relativo ao futuro do homem continuou a 

prevalecer, mas houve uma mudança de tom. O otimismo do século XVIII 

baseava-se em reforma legislativa, na opinião política consciente e na ação. 

A revolução que era escrava da legislatura, e a legislatura era a 

escrava racional do povo. 

No século seguinte, todavia, passou-se a considerar que a 

humanidade sujeita a forças involuntáriaS - quer fossem forças ativas e 

revolucionárias, quer fossem forças vagarosas e evolucionárias, ou ainda, 

uma combinação das duas - conduziam inevitavelmente na direção do 

progresso. 

No século XIX, alguns antropólogos continuaram a sustentar que a 

sociedade e o Estado se encontravam juntos em toda parte, não havendo 

sociedade humana sem Estado. Alguns antropólogos sustentam essa opinião 

ainda hoje em dia. Porém, a idéia de uma sociedade sem Estado já havia sido 

introduzida no século XIX. 

Essa opinião será desenvolvida a seguir. 

Lewis H. Morgan (1877), escrevendo no .• século XIX sobre o 
~ . 

desenvolvimento da idéia de Governo entre os índios iroqueses, os astecas, 

os gregos e os romanos, deu início à investigação acerca da origem do 

Estado em sua forma moderna. 

Considera-se atualmente, que o Estado tem um lugar central no 

desenrolar do desenvolvimento da sociedade. O Estado não é nem um 
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• monstro, nem o instrumento perfeito para a satisfação dos desejos humanos. 

Ao invés disso, o Estado tem-se desenvolvido à medida que a humanidade se 

tem desenvolvido: de simples rudimentos a estruturas cada vez mais 

complicadas e formais. Povos simples, formados por famílias ou grupos de 

famílias, agruparam-se segundo uma ordem consangüínea da sociedade, em 

que o parentesco é o laço dominante entre os componentes da tribo. O plano 

civil da sociedade, além disso, como Morgan o coloca, encontra-se nas 

sociedades complexas que surgem mais tarde no tempo. Portanto, tem lugar 

uma progressão de um estágio para outro. 

Durante as décadas de 1920 e 1930, Robert Lowie, MacIver e 

Richard Thurnwald prosseguiram o trabalho sobre a origem e o 

desenvolvimento do Estado. 

Lowie via o Estado como se tendo desenvolvido a partir da 

associação, um agrupamento de pessoas em uma sociedade com 

determinados propósitos, que atravessa a comunidade local e os laços de 

parentesco~ combinando os membros individuais nesse novo agrupamento 

social. O Estado, escreve ele, não se encontra em toda parte da sociedade 

humana de forma desenvolvida. É um germe ou potencialidade em todas as 

sociedades, concretizado em algumas delas. Para se formar um Estado, os 

indivíduos têm que ser reunidos a partir de várias comunidades locais nas 

quais vivem; precisam ser destacados de seu contexto local e agrupados sob 

um tipo diferente de organização. A associação é um meio, dentre muitos 

outros, de fazê-lo. Lowie examinou a associação dos índios Crow, que 

guardava a sua caçada de búfalos nas planícies do Oeste, como um processo 

que potencialmente pode formar o Estado. 

Por outro lado, Thurnwald considerava Co.Estado como sendo 

formado pela conquista de um povo por outro. Dessa maneira levantou uma 

teoria que fora severamente criticada, o que o levou a modificá-la. Porém, 

Thurnwald acrescentou um fator psicológico à formação do Estado, baseado 

em um exemplo da África Oriental. 
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o Estado deve ser definido em termos do tamanho e da 

complexidade relativa da sociedade na qual se encontra, e segundo a 

natureza da autoridade dentro da sociedade. 

O Estado é o meio de governar sociedades com vastas populações 

que atingem muitos milhares ou milhões de indivíduos. Ele é encontrado 

apenas em tais sociedades. 

O Estado é encontrado apenas em sociedades com vários grupos 

compostos, com classes sociais e associações, reunindo sob um mesmo 

domínio muitos tipos de indivíduos; uma sociedade que tenha uma forma 

estatal de Governo não é, de maneira geral, etnicamente homogênea. 

Tal sociedade está dividida em classes e estratos sociais, distribuindo 

desigualmente as funções econômicas e a riqueza. Os Estados colocam sob 

um mesmo domínio as diferentes classes e comunidades. 

A autoridade em qualquer forma de Estado parte de um agência 

central e é geralmente conferida impessoal e objetivamente, em nome de 

Deus, ou da majestade do trono, ou do povo. 

Agora há meios de conduzir os interesses humanos em agências 

formais e instituições de poder com atribuições especializadas de papéis para 

os governadores de províncias, os juizes, os soldados, os reis, os ministros, a 

polícia, ou por meio de atribuições informais desses papéis. 

Em sociedades simples, o povo, segundo a ocasião, age como juízes, 

ministros, soldados. Mas as diferenças na complexidade e no tamanho da 

população, e a formalidade da função, acarretam diferenças radicais nas 

formas de Governo; os papéis governamentais mais amplos, mais complexos 

e formais são geralmente encontrados nos Estados. O Estado é um fator 

influente na organização da sociedade, fator esse que,~ge de duas maneiras: 

1. por um lado, sua presença é o sinal de que uma forma complexa 

foi alcançada; e, 

2. por outro, o processo de formação do Estado é um meio de 

alcançar a transição para uma sociedade complexa. Ou seja, uma sociedade 

mais complexa é estabelecida pelo processo de formação estatal. 
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A pesquisa sobre a natureza e as origens do Estado tem constituído 

uma preocupação tradicional dos estudos antropológicos em sua 

especialização cultural. 

Os precursores do pensamento antropológico - Jean-Jacques 

Rousseau, Adam Ferguson, Condorcet - formularam o problema no século 

XVIII. Esses homens eram reformadores e revolucionários que acreditam 

que a civilização deveria tomar-se mais perfeita, que o agente de mudança 

era a ação política e que a política se localizava no Governo e no Estado. 

Os objetivos de uma sociedade mais perfeita eram então muito do 

que são hoje: todas as pessoas sujeitas à lei deveriam ser iguais perante ela, 

sem privilégios ou direitos especiais, e portanto os direitos deveriam ser 

gerais; todas as pessoas deveriam ter liberdade dentro dos limites da lei, 

enquanto permanecessem dentro desses limites; e, finalmente, a lei deveria 

refletir os costumes do povo e não divergir deles de maneira radical e 

arbitrária (por exemplo, se é costume ter cachorros como animais de 

estimação, não se deveria criar nenhuma lei estatal que proibisse isso) - isto 

é, a lei não deveria entrar em conflito com o costume a menos que o próprio 

costume interferisse na igualdade de direito e de liberdade. 

A análise histórica evidencia que desde as mais primitivas 

civilizações sempre o Estado se constituiu em função da dominação de 

grupos autóctones por hordas invasoras. Assim foi, por exemplo, na Grécia 

onde a civilização micênica da chamada idade do bronze foi dominada pelos 

indoeuropeus invasores que assimilaram a cultura dos vencidos, ficaram com 

suas melhores terras e mantiveram vivos aqueles que aceitaram a dominação 

e se tomaram integrantes de uma classe inferior (metecos e periecos). Os que 

não se submeteram e não foram mortos se transfo~aram em escravos 

(ilotas). 

Em toda sociedade histórica se encontra evidente a existência de 

classes, principalmente, as privilegiadas e as oprimidas. Entre esses estratos 

médios servem como anteparos que evitam o choque decorrente da extrema 

riqueza com penúria total. Os governantes sempre se dispuseram a 
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privilegiar com suas leis aqueles que deles se aproximam. Esta é uma norma 

generalizada na análise de todas as sociedades históricas conhecidas. 

2. A formação do Estado brasileiro. 

Estudar-se a relação entre Estado e Sociedade no contexto brasileiro 

implica forçosamente em se voltar para o desenvolvimento histórico dessas 

instituições desde as origens coloniais. 

A relação sociedade Estado no contexto brasileiro para ser 

compreendida deve ser analisada em sua evolução histórica. 

2.1. Estado e Sociedade no Brasil colonial 

Para se pesquisar a sociedade há de se partir da família. Para se 

conhecer o Estado impõe-se traçar os rumos da dominação. 

Desde a época colonial que foi transplantada para a colônia, a 

sociedade metropolitana vive contradições, entretanto, as contradições entre 

sociedade e Estado, existentes em Portugal, não se verificaram, de imediato, 

pois que o grupo português que foi enviado para o Brasil era, na realidade, 

muito mais constituído por funcionários do Estado designados para fazer 

valer a dominação lusitana. 

Há de se compreender principalmente, a realidade do Estado 

patrimonial, nascido. da superação feudal, e que ensejou uma confederação 

política, amadurecendo o quadro administrativo, de caráter precocemente 

ministerial. 

Como esclarece Faoro (1975,1,45)em relação_A Portugal, 

"A direção dos negócios da Coroa exigia o trato da 

empresa econômica, definida em direção ao mar, requeria 

um grupo de conselheiros e executores, ao lado do rei, sob a 

incontestável supremacia do soberano". 
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No caso do estamento burocrático, de senhor virtual do território 

eleva-se o Estado, em nome do rei, em agente econômico extremamente 

ativo, buscando na navegação oceânica e respectivos tráficos, bem como em 

certas atividades industriais novas, as rendas que a terra já não lhe dá em 

montante que satisfaça as necessidades crescentes e que a contração 

econômica lhe nega no mercado interno. 

Com este objetivo o Estado se aparelha, grau a grau, sempre que a 

necessidade sugere, com a organização político-administrativa, 

juridicamente pensada e escrita, racionalizada e sistematizada pelos juristas. 

Esta corporação de poder se estrutura em uma comunidade: o 

estarnento. Para a compreensão do fenômeno, observe-se, desde logo, que a 

ordem social, ao se afirmar nas classes, estamentos e castas compreende uma 

distribuição de poder, em sentido amplo - a imposição de uma vontade sobre 

a conduta alheia. 

Acrescenta Faoro (1975,1,46) que, 

"A estratificação social, embora economicamente 

condicionada, não resulta na absorção do poder pela 

economia. O grupo que comanda, no qual se instala o 

núcleo das decisões, não é, nas circunstancias históricas em 

exame, uma classe, da qual o Estado seria o delegado, 

espécie de comitê executivo ". 

Importa portanto, estudar-se esse estamento burocrático visando 

compreender-se como era o Estado lusitano na época da colonização, pois 

"Os estamentos florescem, de modo natural, nas 

sociedades em que o mercado não domina toda a economia, 

a sociedade feudal ou patrimonial" (Faoro,1975,1,46). 
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Conhecer-se bem o funcionamento do estamento burocrático é 

fundamental para se entender o relacionamento sociedade e Estado em 

Portugal, na época das grandes navegações oceânicas, e compreender-se 

porque essa "sociedade colonial", dessa época, é uma reunião de 

representantes dos interesses estatais. 

A despeito do desenvolvimento histórico da sociedade na colônia, 

deve se considerar as contribuições do estamento, predominantes na fase 

inicial, para se compreender a evolução subseqüente do patronato político 

brasileiro. 

Outro aspecto importantíssimo para completar este estudo é procurar

se os prImeIros vestígios reais da presença de uma sociedade de fato 

brasileira. 

Qualquer pesquisador poderá constatar que nessa colônia durante 

muito tempo, sob o ponto de vista sociológico, o que predominou foi, tão 

somente, "senhores e escravos", nas adequadas palavras de Gilberto 

Freyre.O Brasil passou, durante a fase colonial, por diversas experiências 

político-administrativas experimentadas por Portugal. 

Depois das denominadas expedições exploradoras de 1501 e 1503, 

bem como pelas infonnações recebidas por navegantes que aqui estiveram 

nos anos seguintes, a Coroa Lusitana ficou ciente da precariedade de 

recursos econômicos oferecidos pelas novas terras a serem exploradas frente 

à riqueza antevista no comércio com as Índias. 

A essa primeira etapa da nossa história, os historiadores 

convencionaram chamar de período pré-colonial. Nele a terra recém 

descoberta ficou à mercê dos contrabandistas estrangeiros que vinham 

traficar o pau-brasil. c'-

O Brasil ficou praticamente abandonado até 1532. 

Não se pode, portanto, falar em sociedade no Brasil, no período pré

colonial, mas tão somente - e ainda de modo inoperante - de Estado. 

Cientificado da presença desses contrabandistas e temendo pela 

segurança das terras descobertas, o governo lusitano escolheu um processo 
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. de iniciar imediatamente a colonização delas, sem que ficasse oneroso para a 

coroa portuguesa. 

Adotou-se então o regime das donatarias, que já havia dado 

resultados positivos ao sul do próprio território português logo após a 

reconquista, e depois na costa da África. 

Dividiu-se a colônia em faixas de terras, donatarias, cujos limites à 

oeste coincidiam com a fronteira incerta determinada pelo Tratado de 

Tordesilhas. 

Dois documentos fixam os direitos e deveres dos donatários: o foral e 

as cartas de doação. 

Através deles é possível traçar-se a pré-história das relações entre 

sociedade e Estado, neste período, no Brasil. Informações preciosas são 

encontradas na História Administrativa do Brasil, coordenada pelo antigo 

DASP e publicada pela Imprensa Nacional. 

Estas capitanias hereditárias, em sua maioria, foram um fracasso. 

A escolha dos donatários não recaiu sobre pessoas de amplos 

recursos e alguns nem chegaram a assumir suas donatarias; o afastamento da 

metrópole foi outro fator ponderável para o insucesso do empreendimento, e 

as lutas constantes contra os selvagens aliada à falta de cooperação entre os 

capitães acabou por impedir qualquer tentativa de colonização. 

Somente prosperaram as donatarias da Nova-Luzitania (pernambuco) 

e de São Vicente. 

Esta última dpada a Martim Afonso de Souza que chefiara a 

expedição de colonização de 1532, deixou nessa os alicerces para o 

progresso futuro de sua donataria, ao incentivar a lavoura da cana de açúcar, 

fundar engenhos e iniciar a atividade criatória. 

Em Pernambuco, Duarte Coelho saiu-se bem, ao fazer aliança com 

tribos indígenas e desenvolver também o plantio da cana e a produção do 

açúcar. 
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Igualmente, neste período dificil é falar-se em sociedade no Brasil 

colonial, visto que a quase totalidade dos portugueses que vinham para o 

Brasil deixavam em Portugal suas mulheres e família. 

" Inicialmente foram poucos os colonos que 

aportaram à terra brasileira trazendo suas mulheres e 

filhos. Raramente os donatários se fizeram acompanhar por 

suas famílias. Temos notícia apenas de Duarte Coelho, na 

Capitania de Pernambuco, e de Pero de Campos Tourinho, 

na de Porto Seguro. Aliás, nas frotas dos donatários vinham 

sobretudo soldados e homens dos oficios para as atividades 

necessárias às capitanias, embora se diga que Francisco 

Pereira Coutinho, da Bahia, e Martim Afonso de Sousa, da 

Capitania de S. Vicente, além de Pero de Campos Tourinho, 

tinham embarcado nas suas frotas alguns casais" 

(Silva,MB.Nizza da, 1998,JI). 

Antes da sociedade, a farnilia. 

E, para estudar-se essa há de se compreender a habitação, proteção e 

local de congregação dos membros da célula familiar. 

Na cidade - a casa, resultante, nos dizeres de Pedro Calmon 

(1958,127), 

"da aclimatação do colono, também se transforma, 

nem mais portuguesa, nem indígena, senão feita de 

elementos combinados, do casal luso-mouro e da ocara 

tupi" 

Caracteriza-se inicialmente, pela varanda, extensão do alpendre 

europeu, que protegia do sol e abria aos ventos a habitação. Esta, de começo 

dividida em duas ou três peças, cortadas pelo corredor, sem pavimentações 
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e, sem forro, eleva-se em sobrado, ganha socavões e senzalas pela 

necessidade que tem de abrigar, em plano inferior, os escravos da família. 

Acrescenta o autor acima transcrito que, 

"Os costumes, de um lado, do outro o clima, 

completam, no fim do século XVI, a fisionomia da casa 

colonial - que não apresenta uma arte exterior, além da sua 

sóbria estrutura, nem um traço estético próprio" (Calmon, 

idem). 

Reduzia-se o mobiliário à rede, dos índios, a uma mesa, a alguns 

escabelos e um bofete. Nem tapetes, além das esteiras de fibras indígenas, 

nem outra cerâmica que não fosse a dos índios, com seus vagos desenhos. 

A falta de luz completava o quadro de humildade da habitação. 

Maior pobreza revelava a indumentária. 

Os templos toscos ainda não se podiam comparar às igrejas barrocas 

do século XVII e XVIII, que tanto despertariam a admiração aos viajantes do 

tempo. 

Em tudo e por tudo, um agrupamento pobre, predominantemente 

rural. Os grandes plantadores de cana e produtores de açúcar, dada à 

distância que separava a colônia da metrópole, logo se sobrepõem aos 

representantes do Estado lusitano e passam a ser os donos do poder. Na 

verdade, povo não e]'istia, e ainda faltaria muito tempo para que viesse a 

existir alguma coisa semelhante. Como disse Freyre, era uma terra de 

senhores e escravos. Dai a dificuldade de se falar em sociedade. 

No máximo de aceitação se pode dizer que era uma sociedade 
;'" 

bastante incipiente, totalmente dentro dos parâmetros lusitanos que poderia 

ser considerada muito mais como "representação do Estado Português" do 

que instituição representativa do grupo social. 

O regime colonial, principalmente em suas fases iniciais, não 

compreende ainda a existência de uma instituição denominada sociedade, 
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como é hoje conhecida. O corpo social que vive no território colonial é 

praticamente, em sua totalidade, constituída por elementos da metrópole que 

ou fazem parte dos aparelhos de dominação dos vencedores, ou defendem 

seus próprios interesses econômicos. O restante do agrupamento humano é 

constituído, em sua expressiva maioria, pelos "dominados" que podem ser 

divididos em dois grupos: os vencidos na luta de dominação e que 

mantiveram suas vidas em troca da liberdade, e aqueles que aceitando a 

dominação sem luta, permaneceram em uma aparente "liberdade", mas com 

sua força de trabalho explorada pelos colonizadores. 

Os colonizadores deixavam, como já se disse acima, na Metrópole, 

mulher e filhos, e aqui se amancebavam com as índias, união da qual vieram 

à luz os "mamelucos", elementos importantes na futura sociedade colonial. 

"Ao que parece, segundo uma sesmaria concedida em 

1538, João Gonçalves, meirinho, morador na recém-criada 

vila de S. Vicente, na capitania do mesmo nome, foi o 

''primeiro homem, que à dita capitania veio com mulher 

casado, só com determinação de povoar". Aqueles que nos 

primeiros tempos deixaram o Reino para esta capitania já 

casados e até com filhos pertenciam sobretudo à fidalguia 

portuguesa e pouco tempo permaneceram no novo 

território, como aconteceu, por exemplo, com Luís de Góis, 

casarjo com Catarina de Andrade e Aguilar, que se retirou 

em 1553, ou Domingos Leitão, casado com Cecília de Góis, 

que em 1575 se encontrava de novo na metrópole". 

(Silva,MB.Nizza da, idem). 

Sem familia constituída na nova colônia, nos tempos iniciais, dificil é 

falar-se em sociedade. 

O que existiu sempre foi o Estado lusitano através de seus 

representantes burocráticos-administrativos. 
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A sociedade, como tal, ainda estava a se formar. 

Não havia pois sociedade, mas sim representatividade do Estado 

colonizador. 

Para estudar-se a sociedade há de se partir historicamente, de uma 

análise das formas assumidas pela família visto que essa é a base daquela. 

Sem dúvida uma das instituições mais influentes da sociedade 

brasileira é a família, porém não existiu apenas um tipo de família e sim 

vários: famílias de elite, famílias de lavradores ou roceiros, famílias 

escravas, famílias indígenas. 

Todos esses tipos existiram no Brasil colonial e possuíam diferentes 

estruturas demográficas e diferentes estratégias de sobrevivência. 

Esclarece Nizza da Silva que, . 

"Muito se sabe acerca da família de elite, ou seja, 

aquelas famílias que possuíam terras e escravos. A 

importância da família na colonização do Brasil foi pela 

primeira vez estabelecida por Gilberto Freyre" (1994,330). 

Enquanto Freyre defendia que a família extensa de elite, incluindo 

escravos, agregados e parentes, servia como uma instituição social 

unificadora, a pesquisa demográfica mostra claramente que a maior parte dos 

habitantes do Brasil vivia em famílias nucleares ou chefiadas por mulheres. 

A família extensa de Ft;eyre não é a regra para o Brasil, mas é provavelmente 

característica da elite. 

Como acrescenta Nizza da Silva, 

"Devido ao limitado poder da Coroa no vasto 

território do Brasil, as famílias de elite tornaram-se 

poderosas instituições econômicas e políticas na sociedade 

colonial. Estas famílias alcançavam os seus objetivos 

econômicos e políticos mediante alianças familiares e 
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parentesco. As suas estratégias variavam de região para 

região" (1994,idem). 

Segundo a historiadora transcrita, a família de elite com seu poder 

econômico e político representava a sociedade e seu poder crescia em razão 

inversa ao do Estado lusitano na colônia. 

De um modo geral a sociedade brasileira colonial ao evoluir 

historicamente desenvolveu também contradições decorrentes das limitações 

a ela apresentadas pela ação do Estado português. 

A colônia decorreu em situação de estagnação político-social. 

Modificações somente surgiriam a partir dos inícios do século XIX quando 

por força da política européia a corte portuguesa procurou refúgio no Brasil. 

Como sede da monarquia, e tendo essa condição imposto a elevação 

do Brasil à Reino Unido à Portugal e aos Algarves, a antiga colônia recebeu 

todas as benfeitorias necessárias a sua nova condição. 

Exemplo dessa transformação é a sofrida pela cidade do Rio de 

Janeiro, antigo e doentio povoado, no qual se passaram a abrir ruas novas, 

praças e teve início um planejamento administrativo para as construções 

urbanas. 

Essa a situação do Reino Unído quando da proclamação de sua 

independência. 

2.2. Socied;l,de e Estado no Brasil Independente 

Esse é um momento muito importante para os estudiosos da 

organização do Estado. Ainda que modelado peL~ instituições lusitanas, 

reúnem-se em uma Assembléia Constituinte os delegados do "povo" para 

organizarem as instituições políticas. É o que José Murilo de Carvalho 

pesquisou em um notável livro "A Construção da Ordem" ( 1980). 

Trata-se de uma parte de um estudo maior do referido historiador, 

sobre a formação do Estado brasileiro no século XIX. 
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o argumento básico gira em tomo da idéia de que em países de 

revolução burguesa retardada, particularmente nos de origem colonial, bem 

como nos de revolução socialista, o impacto das elites políticas na formação 

do Estado tende a ser potencialmente maior, dada a ausência de uma classe 

dominante coesa em nível nacional. 

No caso brasileiro, a homogeneidade da elite foi um dos fatores que 

contribuíram para dar ao sistema político características distintas das 

encontradas em países oriundos da colonização espanhola. 

Entre tais características encontram-se a relativamente pequena 

incidência de conflitos intra-elite, a unidade política e a manutenção de uma 

ordem civil estável. 

Em contrapartida, e como conseqüência, a elite contribuiu também 

para tomar maís sólida a estrutura de dominação baseada na ordem 

escravista e inaugurou no país o padrão de reformismo autoritário ainda 

presente nos dias atuais. 

Segundo José Murilo de Carvalho, no Brasil, foi principalmente a 

herança burocrática portuguesa que forneceu a base para a manutenção da 

unidade e estabilidade da ex-colônia. 

Quanto ao governo imperial, declara ele que, 

'foi profondamente civil e os políticos se orgulhavam 

em apontar as vantagens do sistema brasileiro sobre os 

governo§ militares das repúblicas vizinhas" (1980,45). 

A magistratura portuguesa, de cujo seio brotou a brasileira, era um 

grupo surpreendentemente moderno em termos profissionaís em um país por 
;'---

muitos julgado patrimonial. Espinha dorsal do governo, os magistrados 

começaram a predominar na burocracia portuguesa já no século XIV. 

Os magistrados envolviam-se freqüentemente em tarefas de natureza 

política e administrativa. Ouvidores dublavam de provedores da Fazenda, 

desembargadores visitavam as capitanias e tomavam decisões quanto a obras 
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públicas, impostos e outros assuntos. O exercício dessas tarefas 

administrativas era um elemento adicional no treinamento dos magistrados 

para tarefas de governo. 

2.3. Sociedade e Estado no Brasil República 

Com a República, realmente, o Brasil deixou de se distinguir dos 

países latino-americanos em termos de elite política. 

Passada a fase de acumulação primitiva do poder, para a qual se 

revelara particularmente adequada a elite imperial, tivera início na República 

a fase em que a participação se tomava um problema maior e novas elites 

teriam que ser foIjadas através de mecanismos distintos. 

Os novos tempos, com o advento da sociedade industrial burguesa, 

aproximaram o Brasil dos outros países também em termos de lutas políticas 

e o cheiro de pólvora, que tanto aborrecia os políticos imperiais, passaria a 

ser familiar também. 

São oportunas as palavras com que José Murilo de Carvalho encerra 

o seu referido livro: 

"Por mais que decepcionasse os idealistas 

republicanos, a nova cara da política era mais parecida 

com a cara real do país e era por ela que se tinha de dar 

inícip a nova jornada " (1980,183). 

E, judiciosamente, acrescenta que uma das fraquezas das elites 

vitoriosas é sua incapacidade de reproduzir novas elites adequadas para 
-;'---

novas tarefas. As elites vitoriosas são as primeiras vítimas de seu próprio 

êxito. 
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2.4. Considerações gerais 

Atualmente, há Estados de todas as formas e tamanhos, dependendo 

de uma combinação de fatores que incluem cultura, recursos naturais, 

oportunidades de comércio e distribuição do poder. Como já se teve 

oportunidade de ver linhas atrás, o antigo Estado ateniense era sustentado 

pela escravidão e pela pilhagem colonial. 

"Mais para o leste construíram-se desde os primeiros 

tempos complexas estruturas estatais baseadas na 

propriedade pública das terras ou, na Índia Mughal e na 

China imperial, sistemas altamente desenvolvidos de 

administração e arrecadação de impostos. A combinação de 

propriedade pública das terras e burocracia complexa 

impediu por muito tempo o aparecimento nessas regiões de 

economias modernas baseadas no mercado" 

(Desenvolvimento Mundial - O Estado num mundo em 

transformação, Relatório do Banco Mundial, 1997, 20). 

Embora a configuração dos Estados tenha variado muito de um 

continente para outro e de um para outro século, os argumentos sobre as 

funções apropriadas das esferas pública e privada sempre foram os mesmos. 

Apesar dessa giversidade de origens, porém, o Estado acabou 

adquirindo várias características comuns em todo o mundo. Os Estados 

modernos têm um território e uma população consolidados e desempenham 

dentro deles um papel centralizador e coordenador. A autoridade soberana 
;,'~ 

geralmente abrange funções judiciárias, legislativas e executivas. 

Como esclarece a fonte acima citada, 

"A partir do século XVII/, mediante conquistas e 

colonização, os Estados nacionais incorporaram aos seus 
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territórios a maior parte do mundo. Com a desintegração 

dos impérios e a pretensão à condição de Estado por parte 

de grupos minoritários, o número de nações cresceu 

acentuadamente" (idem). 

De 50 países independentes em 1945, o número de membros das 

Nações Unidas aumentou para 185 em 1996. 

A intervenção do Estado passou a desempenhar um papel catalizador 

no desenvolvimento e no crescimento dos mercados da Europa, do Japão e 

da América do Norte. 

Nos Estados Unidos onde a participação do Estado na economia 

sempre foi mais limitado que na Europa ou no Japão, o governo teve um 

papel fundamental na construção da primeira telegráfica, que estimulou o 

desenvolvimento da indústria de telecomunicações, bem como na pesquisa e 

extensão agrícola, que estimularam o aumento da produtividade. 

No século XIX, o papel do Estado na redistribuição da renda ainda 

era bastante limitado. Os primeiros sinais do Estado previdenciário moderno 

foram observados na Alemanha, no final do século XIX, quando foi 

introduzido por Bismarck o primeiro sistema nacional de seguro social. 

O período pós-guerras propiciou condições para o desenvolvimento 

da produção industrial em escala mundial. O Estado assumiu novas funções 

e ampliou as que já vinha desempenhando. Em meados do século, a 

variedade das tarefa~ executadas pelas instituições públicas incluía não 

somente uma ampla provisão de infra-estrutura e serviços públicos, como 

igualmente apoio muito maior aos serviços de educação e saúde. 

Como esclarece o Relatório do Banco Mundial acima referido, 
->"0-

"Nos três e meio decênios de 1960 a 1995, os 

governos dos países industrializados duplicaram de 

tamanho e grande parte dessa expansão foi provocada por 

aumentos nas transferências e subsídios" (1997,22). 
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Como afirma a fonte citada, no início dos anos 90 a maioria dos 

governos dos paises industrializados gastava mais tempo movimentando 

dinheiro na economia, na forma de transferências e subsídios, do que 

proporcionando bens públicos tradicionais. 

A situação da crise do petróleo veio a afetar consideravelmente esse 

quadro institucional. 

Decorre dai um ensinamento básico em relação ao Estado: - uma das 

maiores dificuldades no que diz respeito à sua redefinição reside no fato de 

que o terreno em que se assenta está sempre sofrendo modificação. 

O grande desafio atual consiste no estabelecimento de estratégias que 

VIsem ajustar o Estado à sua capacidade para aumentar sua eficácia e 

eficiência na utilização dos recursos públicos. 

Dada a complexidade do assunto e a necessidade de nos atermos ao 

que interessa mais diretamente ao tema da dissertação deve ser explicitado 

que são muitos e variados os meios de lograr transparência e abertura na 

sociedade moderna, como os conselhos empresariais, os grupos de interação 

e organizações de consumidores, para citar apenas alguns deles. 

As parcerias entre niveis de governo com organismos internacionais 

podem ajudar na provisão de bens públicos locais e globais. 

E a colaboração institucional com grupos comunitários pode 

contribuir para aumentar a efetividade do Estado dando aos cidadãos uma 

voz mais forte na formulação das políticas do governo, como é o caso das 

políticas de assistênçia farmacêutica no âmbito da política de saúde pública. 

Como já se teve a oportunidade de evidenciar na introdução desse 

trabalho, destacam-se três canais de articulação de demandas da indústria 

farmacêutica junto ao Estado. Esses canais pe"rpassam diferentemente 

conjunturas políticas, embora adquiram características específicas, 

dependendo do regime e das modalidades de relação entre o Estado e a 

Sociedade Civil em cada uma dessas conjunturas. 

Esses canais acima referidos são anéis burocráticos, lobby e 

corporativismo. 
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CAPÍTULO 11 

2. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

2.1. Os medicamentos na história 

Desde os mais remotos tempos pré-históricos, através da experiência 

diuturna, o homem passou a se servir de ervas e elementos minerais para 

obter a cura de feridas e doenças em geral. 

A figura deste antecessor de farmacêutico está sempre associada à do 

médico, e essa se encontra identificada à do feiticeiro portador de poderosas 

magias. Os estudos de arqueologia pré-histórica, face a dificuldade de se 

encontrar "restos" que sirvam para a reconstituição de um passado tão 

remoto, são completados, com êxito, pelas informações fornecidas pela 

pesquisa etnográfica. 

O emprego de plantas ou de substâncias de origem animal e mineral 

para fins curativos data, segundo vários antropólogos, da época paleolítica. 

Esse conjunto de crenças e práticas relacionadas com a saúde é denominado 

de Medicina Primitiva. Ela baseava-se em crendices e ritos mágicos e se 

aliava ao emprego de pJantas curativas. 

Com o surgimento das primeiras sociedades urbanas, a descoberta de 

procedimentos de transmissão de informações através de sistemas de escrita, 

permitiu que se pudesse atualmente reconstituir o~~ hábitos e práticas 

utilizadas por essas civilizações primitivas. Nelas se destacam as culturas do 

antigo Egito e as da Mesopotâmia. 

É da Suméria, localizada na confluência dos rios Tigre e Eufrates, 

que provem o mais antigo documento farmacêutico conhecido: uma tabuinha 
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de argila, descoberta em Nippur, escrita em cuneifonnes sumerianos, que 

contém quinze receitas medicinais. 

Do Egito faraônico as infonnações médico-farmacêuticas são 

fornecidas, entre outras fontes, pelo famoso Papiro de Ebers, nome do 

estudioso que foi o primeiro a estudá-lo. Esse documento data de 1550 a.C., 

tendo mais de 20 metros de comprimento. Inclui mais de 7000 substâncias 

medicinais incluídas em mais de 800 fónnulas. Este papiros, em escrita 

hierática, é conservado atualmente na Universitats Bibliothek de Leipzig. 

Através das Idades Média e Moderna a arte de curar utilizou sempre 

fónnulas cujos componentes eram da mais diversa procedência. 

O estudo da arte de curar nas sociedades "primitivas", isto é, entre os 

pré-históricos atuais, é assegurado pela pesquisa etnográfica. 

No caso do Brasil colonial os diferentes cronistas que por aqui 

passaram nos deixaram relatos preciosos sobre como viviam os habitantes da 

terra. O curandeiro, misto de médico, farmacêutico e mágico, era a figura de 

destaque à qual estava afeta a arte de curar. 

Nos primórdios da colonização do Brasil, os jesuítas vindos com o 

primeiro governador geral, Tomé de Souza, em 1549, desempenharam o 

papel de médico, farmacêutico e até mesmo, de parteiro. A assistência 

médica foi uma das armas empregadas por eles na catequese do índio. 

Assim, procuraram enfraquecer o poder dos pajés a fim de assumir o lugar 

deles junto aos habitantes da terra. 

O jesuíta souQe juntar os preceitos da arte hipocrática trazidos da 

Europa aos aquí aprendidos junto aos indígenas. Receitavam o cará nas 

disenterias ou "câmaras de sangue"; contra a maleita aplicaram a quina do 

Peru e outras variedades brasileiras; contra a calculo~~, ou "pedras e areias 

na urina", indicavam o caldo do ananás verde, etc. Entretanto, nenhuma 

dessas plantas conseguiram tanto sucesso quanto o composto denominado 

"Teriaga Brasílica", que era indicado para várias doenças e especialmente 

contra as mordeduras de cobras e de outros animais peçonhentos (Ribeiro, 

Lourival. Medicina no Brasil Colonial, RJ,1971). 
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Com o passar dos tempos a figura do farmacêutico, anterionnente 

chamado de boticário, se separou da do médico, muito embora a falta desse 

tenha levado o farmacêutico a ser procurado nesse interior brasílico para 

receitar as "mezinhas" para as doenças que surgiam. 

Até as primeiras décadas do século XX, mesmo em capitais, como 

foi o caso do Rio de Janeiro, as farmácias o eram de manipulação, "aviando 

o prático" as "poções" receitadas pelo "facultativo". Local bom para se 

fundar uma farmácia era aquele que possuía um quintal onde existissem 

limoeiros, visto que o suco do limão era componente indispensável em 

consagrados preparados farmacêuticos, como era o caso, da "limonada 

purgativa", purgante de uso consagrado na época. 

Os produtos farmacêuticos são resultantes das práticas industriais 

aplicadas na área dos medicamentos. Surgiram e se desenvolveram fiéis ao 

espírito dominante da sociedade burguesa industrializada. 

A segunda metade do século XX assistiria, dentro da especialização 

da química e do desenvolvimento de técnicas apuradas de produção e 

comercialização o surgimento e a expansão da grande indústria 

multinacional de produtos farmacêuticos. 

2.2. A indústria farmacêutica brasileira 

O início da indústria farmacêutica brasileira foi assinalado pelo 

domínio transnacional, pennitido por uma política de desenvolvimento 

dependente e pela "abertura econômica desarticulada com a indústria 

nacional. 

Assim, ao se tratar da indústria farmacêutica, principalmente no 

Brasil, é mais que necessário entender que as empresas transnacionais 

tiveram papel preponderante nesse setor. Claro é que elas não apareceram 

por acaso. Foi um processo histórico. 

Nos anos 30 foram descobertos, em nivel mundial, antibióticos que 

passaram a serem patenteados. As indústrias norte-americanas e européias 
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foram as que investiram em pesquisa a fim de sintetizar as substâncias 

químicas, tomando-se desta forma líderes em tecnologia dos mercados 

mundiais. Nisso se diferenciaram substancialmente das indústrias brasileiras. 

Um dos processos importantes para o crescimento da indústria 

mundial foi a participação dos Estados Unidos que estava concentrando 

esforços pelo fato de haver uma necessidade por parte das forças armadas 

americanas em adquirir novos produtos notadamente eficientes. Daí o grande 

financiamento por parte de seu governo aos projetos de desenvolvimento 

industrial desse setor. 

Havia um amplo mercado para as indústrias representado pelas 

necessidades militares, o que assegurou uma produção dirigida de alto 

retomo financeiro. 

Tendo o parque industrial europeu sido totalmente destruído diante 

dos bombardeios, os Estados Unidos passaram a ser o grande impulsionador 

da expansão industrial internacional de medicamentos. 

Assinale-se que essas condições históricas propiciaram a capacitação 

tecnológica, ou seja, a mudança da fase artesanal para a fase industrial, além 

da produção em grande escala. 

Em nosso país, a evolução da indústria farmacêutica não foi muito 

diferente da ocorrida em nível mundial. A diferença fundamental residiu no 

fato de que o Brasil não possuía um parque industrial farmacêutico instalado 

para a área quimica, o que em outros países permitia um avanço no setor e 

na ampliação das suas indústrias. 

Foi durante as décadas de 40 e 50 que surgiu a indústria farmacêutica 

em nível internacional, com a hegemonía dos EUA após a Segunda Guerra 

Mundial. Essa hegemonia no setor acabou coincidindo;_ no Brasil, com a 

política nacional desenvolvimentista iniciada na década de 40. 

Nos anos 50, teve lugar uma expansão das indústrias transnacionais 

por terem utilizado estratégias de compra de laboratórios locais e a formação 

de empresasjoint-ventures juntamente com as nacionais. 
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Com o estímulo à entrada de capital estrangeiro, consolidou-se a 

hegemonia farmacêutica transnacional e consequentemente as empresas 

nacionais perderam a competitividade e o controle do mercado aumentando 

nossa dependência econômica e industrial neste setor. 

No período entre 1953 e 1960, a ação governamental no setor revela 

que o Brasil transformou-se de importador de medicamentos em produtor e 

as importações de produtos finais caíram de 70% para 1 %. Entretanto, a 

importação de fàrmacos e intermediàrios cresceram, tornando a pauta de 

importações mais rígida. 

Em 1971, foi criada a CEME - Central de Medicamentos -, 

conforme o Decreto nO 689.806. Seu objetivo: 

"Deveria encorajar as empresas de capital 100% 

nacional, incentivar o processo de transferência e 

implantação de tecnologia e diversificar a oferta oficial de 

medicamentos para desenvolver uma indústria farmacêutica 

brasileira genuína ". 

A partir de 1984, começa a surgir a substituição de importações e o 

incentivo às exportações farmacêuticas, através do Programa para a Química 

Fina. 

A situação política e econômica do Brasil após 1986 passou a ser 

desfavorável a qualquer setor econômico devido ao aprofundamento das 

crises interna e externa e das várias tentativas governamentais de superar tal 

situação através dos planos de estabilização econômica e anti-inflacionária 
~>.-

no período de 1996 a 1991. 

Mesmo com um quadro desfavorável para a economia brasileira, a 

indústria fànnacêutica transnacional se recupera a partir de 1992 com a 

abertura econômica e a lei de patentes. 

56 



A realidade brasileira é recortada por mini-realidades que constituem 

um verdadeiro mosaico epidemiológico, servindo como um grande obstáculo 

à superação da grave situação do setor de saúde no Brasil. 

Tal característica somente vem reforçar a necessidade de se fazer 

cuidadosos planejamentos locais e regionais, no intuito de criar um sistema 

eficiente e que venha ao encontro das diferentes necessidades regionais. 

De acordo com Buss (1991), 

Ué inadiável que se abandone os planejamentos 

idealistas e se mergulhe de forma profunda na realidade 

caótica do nosso sistema de saúde, entendendo que não há 

soluções prontas que servirão para todo o Brasil, mas sim 

estratégias que contemplem a diversidade registrada numa 

mesma região, estado ou até mesmo município que 

comportam várias realidades". 

Tem-se que considerar que no Brasil ainda existe uma forte tradição 

centralizadora e que a mesma pode tornar-se uma advertência capaz de 

inviabilizar a democratização do sistema. É necessário que se criem alguns 

instrumentos essenciais para que os municípios sejam capazes de gerir os 

serviços de saúde. 

É necessário wnbém destacar o debate em relação ao financiamento 
" 

do setor de saúde, redefinindo o papel do Estado com uma reorientação 

política das ações de governo nos seus três niveis. 

Porém, é incorreto exigir apenas do Governo Federal o financiamento 

das ações de saúde, tendo em vista principalmente que fica cada vez mais 

evidente a redução, em alguns Estados e Municípios, do orçamento para a 

área da saúde, com o crescimento dos repasses feitos pela União. 

As primeiras teses sobre descentralização na saúde tomaram corpo no 

governo do General Figueiredo, com as eleições diretas para Governadores 
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de Estado em 1982. Com a maIOr legitimidade dos governos estaduais 

eleitos, as pressões em favor da descentralização conseguem sua primeira 

conquista com a celebração de convênios das Ações Integradas de Saúde -

AIS. 

Na Constituição de 1988, a descentralização da saúde foi novamente 

fortalecida. Nela foi assegurada "A Saúde como um direito de todos e dever 

do Estado". Porém, com a demora da aprovação da Lei Orgânica da Saúde, 

as forças contrárias que sempre tiraram proveito do setor público, usaram a 

falta de regulamentação para manter o processo de descentralização a passos 

reduzidos. 

Desta forma, a Lei Orgânica foi sancionada somente dois anos após 

aprovada, fazendo com que o Ministério da Saúde passe a gerir, 

nacionalmente, a implantação do SUS. 

Ainda hoje vários obstáculos existem nas três esferas de governo. 

Portanto, para que haja a construção de um novo sistema de saúde é 

necessária uma profunda reforma do Estado, com a criação de uma nova 

visão social descentralizada de poder e recursos, e com uma redistribuição 

de competências e responsabilidades entre as esferas públicas. 

2.3. O Estado e a constrnção da política de medicamentos 

2.3.1. Política Nacional de Medicamentos: o que é e por que é 

necessário elaborar uma , 

É fundamental uma política no campo de medicamentos para que se 

possa coordenar as diferentes ações e interferências do Estado e do setor 

privado, com o propósito de conseguir que o povo tenha acesso aos 

medicamentos a um preço justo e razoável. 

Uma política de medicamentos é um guia de como se deve atuar e 

um compromisso para que seja alcançada uma meta. Esta meta refere-se 

primordialmente à garantia de disponibilidade e de acesso de toda a 
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população a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade, a um preço 

razoável. 

Por certo que uma política capaz de garantir a disponibilidade de 

medicamentos nas unidades básicas de saúde, obviamente, aumenta a 

credibilidade dos serviços e permite um melhor atendimento curativo e 

preventivo. 

Como esclarece Joncheere (1997,53), 

"Uma política farmacêutica tem metas sanitárias, 

econômicas (aumentar a eficiência no gasto de 

medicamentos, reduzir importações e estimular 

exportações) e de desenvolvimento (melhorar a infra

estrutura, a capacidade dos recursos humanos, e a 

produção local). Necessita de uma articulação entre as 

esferas do governo e os diferentes atores no setor 

farmacêutico para que se consiga sua formulação e 

implementação, sob forma de consenso e com participação 

positiva dos envolvidos ". 

A formulação da Política Nacional de Medicamentos se insere na 

política de saúde do País e constitui um dos elementos fundamentais para a 

efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das 

condições de saúde da. população. Esta política deve estar fundamentada no 

conceito de medicamentos essenciaís definidos pela OMS. 

2.3.2. A prática caótica no mercado de medicamentos 
-;-f... 

É fundamental que sejam considerados todos os fatores envolvidos 

quando se pensa em uma política para o setor de assistência farmacêutiea. 

Como já se teve a oportunidade de escrever na introdução dessa 

dissertação, a garantia de acesso aos medicamentos com qualidade, eficácia, 
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segurança e dentro das necessidades reais que elevem a saúde de toda a 

população brasileira é tão fundamental quanto a garantia da produção e 

distribuição adequadas dos medicamentos, em termos de quantidade. 

É necessário que se leve em consideração, ao se refletir sobre a 

política de medicamentos, a expansão do mercado nacional, embora não se 

possa ignorar que mais da metade da população brasileira ainda não tem 

acesso aos medicamentos. 

Igualmente, não se pode menosprezar o fato de que aqueles que têm 

acesso, consomem uma quantidade excessiva de produtos, com qualidade 

duvidosa e sem ter informações adequadas sobre eles. 

Existe hoje um número excessivo de medicamentos no mercado 

brasileiro. O resultado disso é a inviabilização de sua fiscalização e controle, 

bem como a dificuldade à prescrição por parte dos médicos e o uso por parte 

dos consumidores. 

Como já se frisou na introdução, desenvolver na sociedade uma 

cultura de uso racional dos medicamentos, que transforme as atitudes dos 

médicos e pacientes mediante mecanismos de difusão de informação clara e 

objetiva, incentivando o uso e apoiando as organizações de proteção aos 

consumidores que trabalhem nesta área é necessário. 

A Constituição atual do Brasil tem os mais avançados princípios para 

definir o modelo de assistência à saúde: um sistema gratuito, universal, 

descentralizado e respaldado pela participação popular. Entretanto, a prática, 

infelizmente, tem mostrado o contrário. 

Como esclarece Bonfim (1997,7), 

"Eclodem diariamente as mazelas de um sistema em 

estado pré-falimentar, cujo saldo n~gativo é a inaceitável 

perda de milhares de vidas humanas ". 
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Como reafinua o autor acima transcrito, "não é o momento mais de 

reflexão - é de ação". Chegou a hora de agir e exigir que o Estado 

proporcione a adequada destinação de recursos humanos e materiais para 

que seja revertido esse quadro caótico. Diariamente pratica-se um delito, 

nessa área, contra os mais fundamentais direitos humanos. 

Constata-se inicialmente, que por ser ainda atrasada a nossa indústria 

química, pouco se pode fazer no domínio da terapêutica experimental. 

Consultando-se trabalhos nacionais neste ramo da ciência verifica-se que 

eles giram em tomo de drogas sintetizadas no estrangeiro, e que chegam até 

nós via segunda mão. Muitos destes trabalhos não passam de continuação de 

pesquisas feitas no estrangeiro. Somente poderemos realizar pesquisas sérias 

e continuadas de química, farmacologia, terapêutica experimental, com o 

desenvolvimento de nossa indústria química de base e de síntese 

(Pessoa, 1978). 

A AMERJ - Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro - há 

cerca de quinze anos vem lutando, obstinadamente, contra a poluição de 

medicamentos 

"que ameaça a saúde e a vida da população 

brasileira. Com esse objetivo, produziu documentos 

técnicos, promoveu debates, seminários, simpósios e 

congressos, distribuiu circulares, prestou depoimentos 

no Congresso Nacional" (Mello,1977). 

Com esse objetivo, em 1968, o secretário-geral da AMERJ, livre

docente da Faculdade de Medicina da Universid~'e Federal do Rio de 

Janeiro, Mário Victor de Assis Pacheco, publicou um livro "Indústria 

Farmacêutica e Segurança Nacional", editado pela Civilização Brasileira. 

Entretanto, de todas essas iniciativas nenhuma produziu tanta 

repercussão como uma simples relação de setenta e oito medicamentos 
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considerados não-recomendados que passou a constituir um marco divisório 

no estudo do problema. 

A única opção que se ofereceu para uma solução definitiva para esta 

selva de medicamentos consistiria na exumação da Cerne - Central de 

Medicamentos - tal como foi criada, em junho de 1971, no governo Médici, 

com objetivos definidos, não apenas de distribuir medicamentos para a 

população de baixa renda, mas principalmente, criar estudos científicos e 

tecnológicos e matérias-primas nacionais, implantando uma indústria 

química de base (Mello, 1977). 

É importante a denúncia feita em 1977 por Demócrito Moura, ao 

escrever que, 

"Apesar da crescente poluição química e 

farmacêutica, que põe em risco a economia e a saúde do 

consumidor brasileiro, tem-se a impressão de que os órgãos 

oficiais estão mais interessados em não divulgar os riscos, 

com base em uma aparente política de evitar algum tipo de 

censura ou boicote dos consumidores às indústrias 

poluidoras. Embora a omissão de informações oficiais 

impeça eventuais prejuízos a essas indústrias, aumenta o 

número de brasileiros desinformados ou desarmados contra 

possíveis riscos pessoais. [..] 

. , Assim, a publicidade comercial agressiva e impune -' 

pelo rádio e pela televisão, principalmente - desarma a 

maioria dos consumidores brasileiros contra a onda de 

assaltos à sua economia, saúde e segurança. Se a maciça 

propaganda pela televisão já atinge os moradores da favela 

nos maiores centros urbanos, os agressivos anúncios 

radiofônicos não poupam os caboclos de afastadas zonas 

rurais, cujas palhoças têm um radiozinho a pilha. Mas em 

um barraco da favela, o televisor exerce a mesma fimção do 
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radiozinho da palhoça de caboclo: permitir a comunicação 

com o mundo, porém, os favelados e caboclos recebem 

maciças cargas de mensagens publicitárias indesejáveis. A 

propaganda de remédios, que podem ser comprados sem 

receita médica, transforma o rádio e a televisão em 

curandeiros irresponsáveis" (Moura,1977). 

É fundamental que o povo saiba que muitas doenças podem ser 

curadas sem quaisquer medicamentos e que estes constituem apenas um dos 

recursos da terapêutica, justamente o que deve ser usado com o maior 

cuidado e sempre que possível receitado pelo médico. 

Fatos apurados, graves revelações, traduzem constritadora 

constatação de injustificável liberalismo na "especulação desenfreada da 

vida e da saúde do homem e da economia popular", por poderosos grupos 

econômicos, atualmente predominantemente multinacionais 

(Machado, 19812). 

Deve-se também considerar o lado ético do problema. O paciente, 

que no processo saúde-doença deve ser considerado sujeito ético, pelo 

menos tanto quanto o médico, corre o risco de ser relegado à posição passiva 

e subalterna. A sociedade, que deve ser promotora de justiça e saúde, arrisca

se a perder essa função por reduzida à dimensão única de mercado. A 

medicina e a profissão médica, que conquistou maiores conhecimentos e 

maior poder sobre os homens, corre o risco de ver o próprio poder sobre as 

doenças atenuado (Berlinguer,1996). 

'. 
2.3.3. Necessidade e elementos de uma Política de Medicamentos 

Como esclarece Joncheere (1997,49), "a saúde da população não 

depende somente dos serviços de saúde, e menos do uso dos medicamentos ". 
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Sabe-se que muitos são os fatores que influem no estado de saúde, 

como boa moradia, água potável, nutrição e educação, etc. 

Na prática, entretanto, a prestação de serviços de saúde absorve uma 

expressiva parcela do investimento da sociedade em saúde. 

No sistema de saúde e no tratamento das doenças, os medicamentos 

ocupam, atualmente, um lugar de destaque. 

A porcentagem que os sistemas de saúde dedicam à utilização dos 

medicamentos varia de 8% em alguns países desenvolvidos, até 40% para 

alguns países em desenvolvimento. 

As possibilidades de uma efetiva utilização de medicamentos, até 

1950, eram muito reduzidas. Desde então, a pesquisa tem apresentado 

enorme contribuição ao desenvolvimento das opções terapêuticas na 

medicina. 

A data acima referida é significativa para a utilização de 

medicamentos pois que representa igualmente um marco para o 

desenvolvimento da indústria fannacêutica, como já se viu linhas acima. 

Tanto no mundo industrializado como nos países em 

desenvolvimento, a criação, produção e venda de medicamentos estão 

sujeitas a um conjunto de leis, regulamentos administrativos e 

regulamentações técnicas. Estas regulamentações, basicamente, tratam da 

eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos e aspectos de gastos e 

preços (Joncheere,idem). 

Esclarece Joncheere que, "devido ao fato de o medicamento diferir, 
"." 

em características importantes, de outros bens de consumo, o mercado 

fannacêutico não se auto regula e requer uma intervenção do Estado". 

Aconselha o autor citado que, este complexo de regulamentos e 

interferências deveria ser inserido em uma Política Nacional de 

Medicamentos a fim de evitar contradições, promover um desenvolvimento 

hannônico do setor e proteger o consumidor. 

Os países ocidentaís desenvolveram um modelo de política que 

mostra uma ampla interferência do Estado no setor fannacêutico privado, 
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sem que o Estado se envolva diretamente com a produção e comercialização 

de medicamentos. 

Estas regulamentações se referem a: garantia de qualidade; boas 

práticas de fabricação; eficácia e segurança; informação; requisitos de 

competência (farmacêutico e médico); e, gastos e preços de medicamentos. 

Deve-se levar em consideração que, no âmbito internacional, há uma 

tendência de harmonizar regulamentos, excetuando-se o que diz respeito aos 

preços, pois os países mantêm seus próprios sistemas. 

O Estado, nos países com um modelo econômico centralizado, teve 

um monopólio na produção de medicamentos e, ao mesmo tempo, o 

Ministério da Saúde regulava aspectos de eficácia, segurança e qualidade. 

O panorama se apresenta maIS dificil, nos países em 

desenvolvimento, por motivo de regulamentos fracos e mal implementados, 

sistema de provisão insuficientes e informação enganosa. 

O modelo ocidental de política farmacêutica tem sido fortemente 

criticado pela indústria, especialmente quanto aos padrões de eficácia e 

qualidade, mas crescentemente também nos regulamentos fmanceiros que, 

de acordo com o que afirma a indústria, coloca em perigo sua permanência 

(Joncheere, 1997,50). 

"As experiências dos países ocidentais, entretanto, 

não são conclusivas e não existe um modelo claramente 

identij)cável que possa ser transferido a outros países ", 

informa Joncheere (idem). 
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2.3.3.1. Oferta e demanda de medicamentos 

Oferta 

Na oferta encontra-se a pesquisa e desenvolvimento, basicamente 

radicados na Europa, Estados Unidos e Japão. As indústrias transnacionais, 

associadas a universidades e instituições estatais de pesquisa básica, são 

peças importantes. 

Na indústria farmacêutica de distribuição, pode-se apreciar um 

cenário de muita mudança com um rápido incremento do número de 

fabricantes de medicamentos genéricos e estruturas mutantes nos canais de 

distribuição e no serviço farmacêutico. 

A regulamentação de oferta refere-se, em primeiro lugar, à 

autorização da comercialização dos medicamentos, com base em critérios de 

eficácia, segurança e qualidade. Isto é uma função do Estado com o 

propósito de facilitar o acesso da população a novos avanços terapêuticos, 

sem expor a população a riscos inaceitáveis, além de manter uma 

responsabilidade sobre a qualidade dos medicamentos e da atenção ao 

paciente que recebe assistência no sistema de saúde. (A Construção da 

Política de Medicamentos, I 997, 50/51). 

A oferta também se regulamenta mediante uma lista de 

medicamentos a serem utilizados no setor público, apoiada em critérios 

como melhor relação beneficio/risco e eficácia/custo. , 
Muitos países desenvolveram políticas de regulamentação e controle 

de preços para poderem garantir o acesso aos medicamentos a toda a 

população, porque não podiam confiar nos princípios do livre mercado 

quanto à determinação de preços por causa da estrutura de oligopólios no 

mercado farmacêutico (A Construção da Política de Medicamentos, idem). 

No caso do Brasil atual a solução que está sendo adotada pelo 

Estado, sem ferir o princípio do livre mercado, para permitir o acesso a 
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produtos indispensáveis aos tratamentos a pessoas de baixa renda, foi a 

opção da produção de medicamentos genéricos. 

Demanda 

Fazem parte da demanda os prescritores e os usuários dos 

medicamentos. 

Como assinala "A Construçtlo da Política de Medicamentos", as 

tendências demográficas evidenciam um envelhecimento da população. 

Isto implica modificações no perfil e no consumo quantitativo de 

medicamentos, especialmente no que respeita às enfermidades crônicas, 

entre outras, doenças cardiovasculares, diabetes e doenças reumáticas. 

Muitas vezes estes pacientes padecem simultaneamente de várias 

doenças. 

A morbidade também tem sofrido mudanças em todos os países. 

Ainda que nos países em desenvolvimento exista grande morbidade e 

mortalidade por doenças infecciosas agudas, pode-se observar tendências de 

aumento da prevalência de doenças crônicas. 

Esclarece J oncheere (1997,51) que, 

"Os países continuam resolvendo problemas relativos 

a melhoria de água potável e de moradia e intensificam seus 

progrÇlmas preventivos e de controle de doenças e, por isso, 

apresenta-se esta mudança gradual na morbidade. Isto tem 

sido descrito como a "compresstlo da morbidade" o que 

significa que as doenças crônicas vêm deslocando as 
-;, ... 

doenças agudas e que estas manifestam-se num período 

relativamente curto ao final da vida ". 

I 
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É importante também assinalar uma crescente "medicalização", ou 

seja, cada dia existem mais aspectos da vida diária que são classificados 

como problemas médicos e assim podem ser tratados com medicamentos. 

Deve-se atentar para que até recentemente o médico era quase 

autônomo na prescrição de medicamento e o paciente (ou a sociedade 

mediante seu Ministério da Saúde ou de Previdência Social) comprava-o 

independentemente do custo envolvido. Entretanto, com a necessidade de 

contenção de gastos no setor saúde, desenvolveu-se uma série de estratégias 

para incentivar e promover uma prescrição mais adequada e uma utilização 

correta do medicamento. 

"Muitos países utilizam, agora, listas de 

medicamentos selecionados com base em critérios de 

custo/eficiência e de beneficio/risco - mais valor por 

dinheiro investido - que podem ser prescritos pelo médico. 

A exclusão de medicamentos nos esquemas de reembolso em 

muitos países tem resultado em modificações no perfil de 

consumo dos medicamentos; antes eram reembolsados os 

mais novos e caros" (A Construção da Política de 

Medicamentos 1997,52). 

Alguns países, têm sistemas de saúde amparados pelo seguro social, 

ou seguro nacional, que financia a prestação de serviço e fornece o 

medicamento. 

Em outros, o paciente compra seu próprio medicamento ou tem que 
~ ~', .. 

contribuir com um pagamento para que um produto farmacêutico lhe seja 

proporcionado. 

Como esclarece Joncheere (1997,52), 
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"O setor saúde dos países enfrenta o problema de 

como distribuir a escassez de forma mais justa e melhor 

custo/eficácia. Isto implica discussões sobre a efetividade de 

novas tecnologias e sua desejável contra-partida ética e 

moral, mas também uma discussão séria de como a 

sociedade tem que aplicar seus escassos recursos a uma 

demanda inacabável de saúde ". 

E, acrescenta logo a seguir que, 

"Agora, o futuro do medicamento na saúde é tanto 

incerto como interessante. Por um lado, os sinais de novas 

possibilidades de intervenção na fisiologia humana e, 

portanto, no processo da doença, por outro, o 

desenvolvimento de novos medicamentos leva a uma grande 

incerteza. Isto se refore a valores imprevisíveis quanto à 

segurança dos medicamentos, em virtude das grandes 

expectativas que a sociedade tem dos efeitos positivos dos 

medicamentos. Ao mesmo tempo, há cada vez mais uma 

atitude crítica em relação aos efoitos adversos dos 

medicamentos e ao dano iatrogênico, além de existir uma 

discussão permanente quanto aos preços e gastos em 

medicamentos. A discussão acerca dos aspectos éticos da 

saúde e da doença muitas vezes envolve a área dos 

medicamentos (por exemplo, aborto, eutanásia, 
~> .. -

psicotrópicos utilizados em psiquiatria) ". 

A discussão abrange, por fim, aspectos COmerCiaIS e o 

desenvolvimento estratégico da indústria farmacêutica mundial. Seus 

li 

I 
69 

I 



interesses comerciais, muitas vezes, são conflitantes com o uso racional de 

medicamentos e com uma política pública de contenção de gastos no setor 

saúde. 

2.3.4. Elementos de uma política de medicamentos no Brasil 

Apesar da legislação brasileira contemplar uma ampla 

regulamentação no campo farmacêutico, a implementação pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária nos estados e municípios é fraca e o 

cumprimento por parte do setor privado é mínimo. 

A confirmação do que acima se afirma está nas informações, quase 

que diárias, veiculadas pela imprensa. Há pouco mesmo o povo assistiu, 

estarrecido, notícias veiculadas pela imprensa, sobre a ampla falsificação de 

medicamentos por laboratórios "fantasmas" que, com a conivência de 

distribuidoras e algumas farmácias, impregnaram o mercado com produtos 

que punham em risco a vida dos usuários. 

O Ministro da Justiça, José Carlos Dias, chegou a declarar que o 

abuso de empresários são uma violência aos direitos humanos (O GLOBO, 4 

de fevereiro de 2000). 

Por outro lado, o presidente da Associação Brasileira das Farmácias 

(Abrafarma), Aparecido Camargo, denunciou no dia 3 de fevereiro de 2000 à 

CPI dos Medicamentos, que é freqüente nas pequenas farmácias a política da 

empurroterapia, ou~eja, alguns laboratórios oferecem bonificações aos 

balconistas para aumentar a venda de seus medicamentos, mesmo que sejam 

de qualidade duvidosa. De acordo com Camargo, os balconistas que 

cumprem as metas dos laboratórios chegam a ser recompensados com 
~> ... 

viagens internacionais. 

"O remédio bom para otário, ou B. o. existe desde 

que existem farmácia. Nos estabelecimentos que não são 
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ligados às grandes redes é muito comum a venda dessas 

porcarias - afirmou Camargo" (O GLOBO, 04/03/2000), 

Na mesma reportagem foi apresentada uma denúncia sobre a 

existência de médicos que distribuíam cupons de 30% para a compra de 

remédios de determinados laboratórios, 

Sobre a denúncia, foi ouvido o representante do Laboratório Pfizer, 

que declarou "os cupons têm como objetivo facilitar o acesso de pacientes 

de baixa renda, Eles são entregues aos médicos, que usam critérios próprios 

na distribuição dos descontos" (idem), 

De acordo com a referida reportagem, o Laboratório em questão, dá 

desconto na compra de três de seus produtos: Viagra (para impotência 

sexual), Zoltex (creme vaginal) e Norvasc (anti-hipertensivo), 

O Jornal do Brasil de 26 de janeiro do referido ano, antes portanto da 

notícia sobre o escândalo dos laboratórios farmacêutico e farmácias, já 

informava de que os representantes das duas principais entidades médicas do 

país haviam reconhecido que a relação entre os profissionais da área e os 

laboratórios se encontrava próxima da promiscuidade, O presidente do 

Conselho Federal de Medicina - CFM -, Edson Oliveira Andrade, admitiu 

que "existe, com certeza, uma grande interferência da indústria farmacêutica 

na prática profissional dos médicos". 

O deputado :!'iey Lopes, relator da CPI dos Medicamentos, decidiu 

incluir em seu Parecer propostas de projetos legislativos para disciplinar esse 

relacionamento entre laboratórios e médicos. Pelo projeto, a distribuição de 

amostra grátis será proibida. Os médicos, também ficarão proibidos de pedir 
-~~, .. 

vantagens aos laboratórios e estes teriam de explicitar as ocasiões em que 

estivessem patrocinando simpósios e encontros. Fica ainda, obrigatória a 

prescrição de genéricos nas receitas médicas. 

Outra notícia, importante para evidenciar a ação impune de 

laboratórios no que diz respeito à preços, foi veiculada também pelo O 
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GLOBO ao noticiar que o diretor industrial do laboratório nacional 

Bergamo, Marcos Ribeiro Simon Júnior, declarou que não existe justificativa 

para uma diferença superior a 200% nos preços das matérias primas 

utilizadas pelas empresas do setor. De acordo com ele, 

"A única explicação é que as multinacionais para 

justificar os preços altos apresentam ao Governo planilhas 

de custos com preços inflados. [ . .] o laboratório Merck 

Sharp comprou a matéria-prima Maleato de Inalapril, anti

hipertensivo para doenças do coração, por um preço vinte e 

cinco vezes maior ao que foi pago pelo Laboratório 

Bergamo" (29 de janeiro de 2000). 

Diante dos exemplos gritantes acima apresentados, ainda resta 

declarar que os órgãos de fiscalização no Brasil não têm sanções fortes a 

aplicar contra aqueles que não cumprem os regulamentos. São precários os 

instrumentos da vigilância sanitária. 

2.3.4.1. Seleção dos Medicamentos 

Através dos tempos, tem-se obtido um consenso sobre o princípio de 

"medicamentos essencjais" por serem medicamentos que podem resolver a 

maioria dos problemas de saúde de grande parte da população. Uma lista, 

normalmente, tem um número limitado (entre I 00 e 400 medicamentos, 

incluindo contraceptivos e vacinas). 

Os critérios de seleção se referem, especificamente, à eficácia, 

segurança e qualidade, relação benefício/risco e eficácia/custo, 

disponibilidade no mercado e características dos serviços de saúde. Deve-se 

dar prioridade à provisão de medicamentos essenciais antes de pensar em 

gastos com outros itens. 
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A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) provou 

ser um esforço pioneiro mas perdeu sua vigência por falta de atualizações. 

Atualmente, os estados como municípios e hospitais, reinventaram o 

conceito de seleção de medicamentos, como instrumento de racionalizar a 

terapêutica e conter gastos. Muitos deles adotaram, por sua vez, uma relação 

de medicamentos (A Construção da Política de Medicamentos, 1997,53/54). 

2.3.4.2. Disponibilidade e acesso 

Sendo limitado o poder de compra do povo, o setor privado limitou

se a promover medicamentos para as classes média e alta urbanas e o Estado 

assumiu a responsabilidade de adquirir, distribuir e dispensar os 

medicamentos pela Central de Medicamentos (CEME), para o restante da 

população. Ao longo dos anos, a Cerne não cumpriu seu papel, apresentando 

grandes problemas de ineficiência, liqüidez, corrupção, incapacidade 

gerencial, entre outros. 

2.3.4.3. Educação, Informação e Comunicação 

Como informa Joncheere (1997), o gasto com o uso inadequado e 

desnecessário de medicamentos é considerável. É indispensável instalar uma 

formação adequada nas Faculdades de Medicina e Farmácia, em 

farmacologia básicae clínica, e em terapêutica. , 
O setor saúde (SUS/Conass/Conasems) também deve promover 

programas de educação contínua aos profissionais de saúde. 

Requer-se um formulário Nacional, guias terapêuticas, estratégias 
-->,-

para dar informação objetiva e imparcial aos profissionais (boletins, centros 

de informação, grupos de consulta terapêutica, etc.). 

O autor acima citado esclarece ainda que, 
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"o doente e o público em geral deve ter acesso a 

informação correta, objetiva e relevante a respeito de 

medicamentos, para que se obtenha o seu uso adequado 

evitando dessaforma a automedicação desnecessária". 

2.3.4.4. Indústria Farmacêutica e o Papel do Setor Privado 

Caracteriza-se a indústria farmacêutica brasileira por uma grande 

proliferação de produtos, preços altos e muitas vezes qualidade deficiente. 

Deve-se estabelecer políticas de incentivo a essa indústria (tanto 

nacional como multinacional) para que ela estenda sua cobertura a uma 

maior parte da população, baseando seu crescimento em volumes maiores (e 

maior eficiência na produção) e não em preços mais altos. 

Os medicamentos genéricos são, é claro, um instrumento poderoso 

para isso. 

que, 

Esclarece "A Construção da Política de Medicamentos" (1997,55) 

"Atualmente, o setor não-público basicamente dirige 

seus esforços à provisão de serviços de saúde e de 

medicamentos para as classes média e alta em áreas 

urbanqs: planos de seguro, serviços, farmácias e hospitais 

privados. A rede de distribuição de medicamentos é 

insuficiente e carece de profissionalismo. Os estímulos à 

venda descontrolada e total falta de informação para os 
":;h_ 

consumidores trazem, como conseqüência, um uso 

irracional do medicamento. " 

. 
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2.3.4.5. Financiamento e Aspectos Econômicos 

Carece de unia base estável o financiamento de medicamentos. 

Os fundos do SUS não são suficientes para cobrir os gastos e, muitas 

vezes não estão disponíveis. 

Os Estados ainda não assumIram nenhuma responsabilidade na 

aquisição ou financiamento de medicamentos. 

Muitos municípios estão comprando, mas seu poder de compra se 

dilui e se toma ineficiente para volumes inexpressivos e pela falta de ofertas. 

Os sistemas alternativos de compra e, ou financiamento por 

consórcio de municípios, empresas semiprivadas, etc., que combinam 

agilidade no processo de aquisição com economIa de escala e controle 

comunitário, devem ser explorados. 

Também devem ser pesquisadas fontes alternativas de financiamento 

mediante pagamento direto dos doentes ou sistemas de pré-pagamento. 

O uso de canais privados deve ser avaliado porque podem constituir, 

em certos Estados, uma alternativa a ser considerada. 

2.3.4.6. Coordenação Internacional e Mercosul 

Deve ser tratado pelos paises em forma coordenada o problema de 

medicamentos falsificados e adulterados. 

O Brasil ainda sofre de uma série de doenças particulares que, 

atualmente, não existem remédios eficazes e seguros. O desenvolvimento de 

medicamentos para essas doenças requer alguma coordenação internacional 

e participação da OMS (Joncheere,1997,55). 

Esse autor esclarece também que, 

"O esforço de harmonizar o Mercado Comum do 

Cone Sul (Mercosul) é de grande importância para o 

desenvolvimento futuro do cenário farmacêutico no Brasil. 
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Por um lado, as regulamentações serão mais definidas e 

mais estritas e, por outro, com a entrada de novos 

produtores no mercado brasileiro, especialmente de 

genéricos, espera-se conseguir maior concorrência no 

mercado farmacêutico em beneficio do paciente e do 

sistema de saúde" (1997,55). 

2.3.4.7. Coordenação Intra-Institucional e Inter-Institucional 

Uma política farmacêutica deve Incorporar aspectos de saúde 

pública, de desenvolvimento industrial e também aspectos de ciência e 

tecnologia e de formação de recursos humanos. 

Face a essa configuração, o panorama brasileiro em medicamentos é 

muito fragmentado, sem uma condução. 

Aconselha Joncheere que o Ministério da Saúde deve, 

"estabelecer uma comissão permanente constituída 

por representantes das outras esferas do governo para 

harmonizar sua política e abrir um diálogo permanente com 

o setor privado, consumidores, etc., para receber a 

contribuição de idéias e a retroalimentação de suas ações" 

(Joncheere,1997,55/56). 

2.3.4.8. Acompanhamento e Avaliação da Política de 

Medicamentos 

A política, acredita Joncheere, deve ser desenvolvida e adaptada 

segundo características específicas de cada pais, não existindo receitas 

únicas. Sua implementação e impacto devem ser acompanhados. Deve-se 

buscar um balanço adequado entre estratégias de educar, informar e 

persuadir e, de restrições. 
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A política deve ser baseada em diálogo com todas as partes 

envolvidas, tanto do governo como do setor privado. 

2.4. Alternativa de Soluções 

A política de medicamentos essenciais constitui um componente 

básico da política sanitária nacional. 

O objetivo dessa é assegurar a toda a população o abastecimento 

regular e o uso racional de medicamentos seguros, eficazes e de boa 

qualidade, pelo menor preço possível. 

Para se atingir esse objetivo, nas atuais condições econômicas e 

sociais do Brasil, impõe-se que se desenvolvam novas modalidades na 

assistência farmacêutica, tendo sempre como objetivo final uma maior 

acessibilidade e eqüidade em seu abastecimento. 

Uma Política Nacional de Medicamentos requer a participação de 

instituições científicas, associações de profissionais de saúde e de 

associações de consumidores. 

2.5. Áreas principais da Política de Medicamentos, com seus 

pontos críticos 

Importa compreender-se que essas sugestões foram pensadas em 

1999. A passagem do tempo toma alguma delas já ultrapassada. Alguns 

órgãos foram criados. Diversas medidas foram tomadas e não chegaram a 

produzir os resultados esperados. O escândalo das falsificações e 

adulterações de medicamentos que veio à tona no início de 2000, implicou 
-;1 .. 

em que se reveze muito do que já estava em aplicação e se apresentava 

inoperante. Importa apreciar-se o incentivo dado pelo Ministério da Saúde 

para a produção de medicamentos genéricos. 
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2.5.1. Vigilância Sanitária e sua Estruturação 

Esse sistema deve dispor de força política e técnica para exercer o 

controle de medicamentos no país. Criação do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária conforme o Sistema Único de Saúde, com a implantação 

do quadro de carreira permanentes e dedicação exclusiva. 

2.5.1.1. Responsabilidade das Esferas do Estado 

É preciso se definir e conciliar melhor as responsabilidades e a 

coordenação do sistema de vigilância sanitária, seus componentes estaduais 

e municipais. 

A discussão sobre a descentralização da vigilância precisa ser 

aprofundada, desenvolvendo-se uma relação efetiva e ágil entre os diferentes 

níveis. 

o financiamento do sistema - ou um tipo de autarquia que gere seus 

próprios recursos, ou uma dotação suficiente do orçamento - deve procurar 

uma especificação razoável de recursos nos diferentes níveis. 

Sugere-se que, se deva viabilizar fmanceiramente o sistema mediante 

dotação orçamentária própria e atualização das taxas cobradas de acordo 

com as atividades previstas. 

2.5.1.2. Pro~esso de Registro 

De acordo com A Construção da Política de Medicamentos da 

Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (1997,57) é 
->i~ 

aconselhável: 

A revisão dos registros de medicamentos existentes no país, visando 

o saneamento do mercado. 
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Priorizar o registro de medicamentos genéricos que constam da 

Rename, e outros monofármacos considerados essenciais, segundo o quadro 

epidemiológico do país; 

O processo de registro de medicamentos genéricos, com similar no 

país, deverá ser ágil e tecnicamente fundamentado. 

Grupo de Trabalho na Crame (Comissão Técnica de Assessoramento 

em Assuntos de Medicamentos e Correlatos) para definir a curto prazo, as 

normas técnicas para o registro dos produtos. 

A recuperação e o aprimoramento do sistema de informação de 

medicamentos registrados no país, de maneira a permitir a identificação dos 

produtos por substância ativa. 

2.5.1.3. Boas práticas de fabricação 

A fiscalização, na fábrica, é o meio de maior impacto e menor custo 

operacional, para garantir a qualidade dos produtos que passam pelo crivo 

inicial de análise da segurança e eficácia. 

O quadro de inspetores que controlam a qualidade de produção deve 

ser desenvolvido. Esse quadro deve ser bem treinado, operando com base 

nas vigilâncias sanitárias estaduais notadamente nas unidades da Federação 

com importante produção farmacêutica, em estreita coordenação com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

2.5.1.4. Controle de Qualidade Laboratorial 

É fundamentalmente uma responsabilidade", do produtor com a 

qualidade dos produtos. 

O papel central de coordenar e programar a avaliação sistemática da 

qualidade dos produtos comercializados é competência do governo federal. 

Esse papel do governo federal é realizado conforme critérios de importância 

e de risco sanitário. 
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Estas atividades deverão ser realizadas em colaboração com o 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS da 

Fundação Oswaldo Cruz e a rede de laboratórios públicos de controle de 

qualidade. 

2.5.1.5. Harmonização de Normas para o Mercosul 

No âmbito do Mercosul, o processo de harmonização precisa de 

algumas conclusões que sejam claras e a adoção de normas estritas e 

cientificamente fundadas sobre o registro de produtos e autorização de 

funcionamento para os fabricantes. 

O processo deve trazer, como conseqüência, o melhoramento da 

qualidade dos produtos em circulação no mercado e a ampliação do número 

de ofertantes, com a conseqüente concorrência e inserção de medicamentos 

em geral no mercado. 

2.5.1.6. Farmacovigilância 

Considera-se necessário a estruturação do sistema como um todo e, 

especialmente, a conclusão e depuração dos registros, para se obter uma 

oferta mais racional de medicamentos, antes de ser instalado o sistema de 

farmacovigilância. 

Além disso, a iarmacovigilância, neste momento, já pode ser útil, por 

sua capacidade de abrir diálogo com a categoria médica, acerca dos efeitos 

indesejáveis dos medicamentos e de trazer mais racionalidade na prescrição 

dos medicamentos. 

Apreciando-se a Vigilância Sanitária e sua estruturação como uma 

das áreas principais com seus pontos críticos, requer-se: 

1. Organizar a rede nacional de farmacovigilância com alguns 

centros selecionados sob a coordenação do Centro Nacional de 

. Farmacovigilância; 
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2. Articular a Rede Nacional com o Programa de Farmacovigilância 

daOMS. 

3. Promover a publicação de informativos periódicos sobre efeitos 

adversos de medicamentos. 

4. Iniciar um amplo programa de treinamento de médicos e 

farmacêuticos para alimentar o sistema. 

2.5.2. Assistência Farmacêutica 

o Brasil necessita de um novo modelo de Assistência Farmacêutica 

que não inclua somente a compra e distribuição de medicamentos, mas que 

promova o seu uso racional e incremente a eficiência no sistema logístico, 

pela inserção de mecanismos de mercado e de controle comunitário. 

Encontra-se esgotado o modelo da Ceme como comprador central. 

Daí a necessidade de se implantarem novas formas de organizar o 

abastecimento de medicamentos especialmente com os componentes do 

sistema SUS (Estados, Municípios, Conass e Conasems, hospitais), mediante 

prioridade de compras e efetuando a aquisição de medicamentos genéricos 

no sistema público e privado. Ao mesmo tempo, essas compras devem ser 

realizadas com transparência e controle da comunidade. 

Necessário avaliar-se como o Estado pode atuar no setor para garantir 

eqüidade, ou seja, por meio de uma negociação central de preços, por um 

tempo limitado, de medicamentos a serem adquiridos pelos estados e 

municípios ou, mediante uma dotação preferencial de fundos aos estados 

maís distantes com situações geográficas difíceis (subsídio de demanda). 

Deve-se levar em consideração que existem diversas experiências, 
/'''' 

em diferentes estados, com consórcios de municípios, com sistema de 

registro de preços, entre outras, que estão explorando novas formas de 

adquirir e distribuir medicamentos. 
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Esclarece Joncheere (1997,59) que, quanto ao uso racional de 

medicamentos, devem ser empregadas uma série de estratégias que vão 

melhorar a prescrição e dispensação de medicamentos, tais como: 

1. programas de educação continuada aos profissionais de saúde 

sobre farmacoterapia; 

2. provisão de informação objetiva e atualizada a respeito de 

medicamentos, por intermédio de boletins, centros de informação, etc; 

3. promover estudos sobre utilização de medicamentos e discutir 

seus resultados com os profissionais; 

4. medidas administrativas e incentivos para a prescrição de 

genéricos; 

5. promover programas de informação ao cidadão e ao doente. 

A Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, através da 

publicação A Construção da Política de Medicamentos (1997,59/60), conclui 

que, 

"É jitndamental estudar-se como incrementar o uso de 

medicamentos genéricos, por um lado, mediante ações de 

educação e persuasão, e por outro, talvez pela 

obrigatoriedade do uso da denominação genérica em toda a 

receita médica. Esta determinação poderá ser acompanhada 

pelo nome de marca, caso o prescritor considere necessário. 

Depois do saneamento do mercado farmacêutico, 

realmente, constatando-se que existe uma oferta racional e 

de boa qualidade no mercado, pode"~i~, responsavelmente, 

autorizar que seja efetuada por um farmacêutico a 

substituição de um medicamento, prescrito em uma receita 

médica, por um monofarmáco do mesmo princípio ativo, 

concentração e forma de apresentação farmacêutica. Caso 
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o médico deseje vedar a substituição poderá fazê-lo, 

especificando: substituição genérica não autorizada. 

A dispensação de medicamentos no Brasil converteu

se num grande comércio e não há nenhuma atitude 

profissional neste processo. Isto, obviamente, contribui para 

um crescente uso irracional dos medicamentos. Dentro de 

uma política de assistência farmacêutica, é importante o 

papel do farmacêutico como informador e educador para 

que supere a feição de vendedor de medicamentos ". 

A presença de um farmacêutico, bem treinado, na farmácia é um 

fator importantíssimo para a qualidade da assistência farmacêutica à 

população. Na sua ausência, especialmente em áreas rurais, deve-se buscar 

outras formas de prestação para essa assistência. 
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CAPÍTULO I I I 

3. DESCENTRALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

Como já se teve a oportunidade de dizer quando da introdução dessa 

dissertação, a realidade brasileira é recortada por mini-realidades que 

constituem um verdadeiro mosaico epidemiológico, servindo como um 

grande obstáculo à superação da grave situação do setor saúde no Brasil. 

Tal característica só vem reforçar a necessidade de se fazer 

cuidadosos planejamentos locais e regionais, no intuito de criar um sistema 

eficiente e que venha ao encontro das diferentes necessidades regionais. 

A extensão territorial do Brasil, quer sob o ponto de vista de 

longitude como de latitude, vem constituindo sempre, através desses 500 

anos de existência do país, um problema sério em termos de legislação e 

programas de governo. 

A realidade de cada uma das regiões geográficas brasileiras deve ser 

sempre atendida pelo legislador a fim de não impor distorções inaceitáveis. 

Se esta é uma característica palpável nos sentidos sócio-político e 

econômico, o mesmo se deve entender sob a ótica da cultura, educação e 

saúde. 

No caso da equcação o governo já acordou para o problema da 

diversidade regional dentro da unidade pátria. O ensino já programa os 

instrumentos didáticos de acordo com as características regionais. Era uma 

grave distorção ensinar a crianças nordestinas com" textos didáticos que 
" -

focalizavam a realidade do sul e sudeste. Corrigiu-se essa distorção sem 

entretanto, ferir o sentido da unidade nacional. 

Vive-se num sistema federativo e deve-se portanto, respeitar as 

diversidades culturais das diferentes regiões do Brasil. A Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação Brasileira, mirando-se na Constituição, legislou para 

todo o país respeitando as necessidades da adequação regional. 

O mesmo se há de fazer no que respeita ao Sistema de Saúde. 

Muitos países carecem de uma distribuição suficiente de 

medicamentos. Tal é devido a limitações orçamentárias, bem como ao 

comportamento do governo, dos que receitam e dispensam o medicamento, 

dos consumidores e da indústria farmacêutica. 

Para se ter uma distribuição adequada de medicamentos eficazes e de 

boa qualidade, o país deve ter uma política farmacêutica que não somente 

faça parte de sua política sanítária, mas que as leis e os regulamentos que 

facilitam a aplicação desta política estejam atentos ao problema da 

diversidade regional. 

O Ministério da Saúde é o órgão mais adequado para tomar a 

iniciativa de estabelecer uma política farmacêutica mais adequada. 

Entretanto, terão de participar desse contexto outros órgãos do governo, uma 

vez que o êxito da medida dependerá do apoio, sem reservas, que será 

prestado pelos altos funcionários governamentais responsáveis pelos 

diversos setores que influenciarão na aplicabilidade dessa política. 

São particularmente importantes os Ministérios do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, da Fazenda, da Educação e da Indústria e Comércio, já 

que as decisões que sejam tomadas com respeito à contingentes de 

importação, obstáculos ao comércio, preços de transferência, acordos de 

divisas, taxas aduaneiras, produção e preparação de pessoal qualificado, 

certamente podem ter efeitos importantes na aquisição, fabricação e uso de 

medicamentos. 

Daí a razão pela qual a política farmacêutica nacional deverá prever 
-;h .. 

os mecanísmos mediante os quais o setor da saúde pode influir e participar 

ativamente nas decisões tomadas em outros setores. 

Nos últimos 25 anos quase todos os países desenvolvidos têm 

promulgado suas leis de medicamentos; uma primeira geração de leis, até os 
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anos sessenta, exigia segurança, mas não reclamava demonstração de 

eficácia (Zubioli, 1997,65). 

Depois de 1962, a catástrofe da ta1adomida introduziu uma mudança 

fundamental e permite com que se possa falar de uma segunda geração de 

leis que exige segurança e eficácia demonstradas por ensaios clínicos. 

Segundo escreve Zubioli (1997,65), 

"Nos Estados Unidos, neste ano se aprovaram as 

emendas Kefauver-Harris no Food Drugs and Cosmetic Act. 

Em 1964 também alteraram sua legislação, a Noruega e a 

Suécia. A Inglaterra aprova sua lei em 1968. A Suiça 

igualmente em 1971. A Alemanha publica sua lei em 1976. 

A Áustria, a Bélgica e a Grécia o fazem em 1983. O Japão 

também introduziu modificações legislativas a partir de 

1961. Agora talvez tenhamos uma terceira geração de leis 

do medicamento, na qual a preocupação dirige-se desde os 

requisitos que o produto farmacêutica tem que cumprir até 

as condições para seu uso racional. É o que tem sido feito 

pelos países integrantes da União Européia". 

o Brasil neste século promulgou sua lei de medicamentos. 

Pode-se falar de duas gerações de leis de medicamentos; uma 

primeira até os anos syssenta, diz respeito ao Decreto n° 19.606, de 19 de 

janeiro de 1931, e o Decreto nO 20.377, de 8 de setembro de 1931; ambos 

tiveram a iniciativa de dispor sobre a profissão farmacêutica, mas a maioria 

de seus artigos normatizava o controle sanitário e a indústria farmacêutica. 
->,~ 

Mas o que é notável, enfatizaZubioli (1997,65), 

"é que a lei não delimitou duas áreas que, a rigor, 

pouco possuem em comum: a que diz respeito à profissão 

farmacêutica e a que diz respeito à vigilância sanitária. Os 
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diplomas legais que se ocuparam do tema exigem segurança 

dos medicamentos, mas não reclamam demonstração de 

eficácia ". 

Posterionnente, somente na década de 70 houve uma preocupação 

com a promulgação de leis de medicamentos, configurada na Lei nO 5.991, 

de 17 de dezembro de 1973, regulamentada pelo Decreto n° 74.170, de 10 de 

junho de 1974, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Também impõe-se 

infonnar acerca da Lei nO 6.360, de 23 de novembro de 1976, regulamentada 

pelo Decreto nO 79.094, de 5 de janeiro de 1977, que dispõe sobre a 

vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 

insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, 

acrescida depois pela Lei nO 6.480, de 1 de dezembro de 1977. 

Desnecessário realçar que pela sua natureza circunstancial, o Decreto 

n° 50.780, de 10 de junho de 1961, que dispõe sobre a venda de produtos 

farmacêuticos e similares e o Decreto nO 54.477, de 20 de dezembro de 1965, 

que dispõe sobre a manipulação, receituário, industrialização e venda de 

produtos utilizados em homeopatia, não devem ser objeto da presente 

análise. 

Por sua vez a definição das infrações sanitárias e a configuração 

destas infrações podem ser encontradas na Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 

1977. 

Das leis ora enunciadas sobre a produção e o consumo de 

medicamentos, de acordo com o pensar de Zubioli, duas questões se 

destacam com expressiva clareza: 

1. a falta de delimitação entre o exercício da profissão farmacêutica 

e o controle sanitário dos medicamentos, embolando essas duas matérias; 

2. a preocupação com a segurança sem a necessária demonstração 

de eficácia e muito menos dos efeitos adversos dos objetos destas leis. 
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Uma análise mais detalhada dos elementos constituintes da legislação 

nacional leva à reflexão de que há outros elementos em questão. 

Assim, por exemplo, em nenhuma dessas leis citadas há uma simples 

menção ao uso dos nomes genéricos em lugar do nome de marca. 

O uso dos nomes genéricos na importação, prescrição e venda de 

medicamentos pode ter consideráveis vantagens de caráter econômico e 

terapêutico. 

Muito embora o decreto nO 793/93 esteja em vigor, não se constitui 

em elemento seguro para o ordenamento juridico se desejar alcançar uma 

legislação duradoura (Observe-se a natureza conflitiva entre o Decreto nO 

793/93 e a Lei 6.480/77). 

Outro setor que merece atenção é o sistema de patentes e marcas da 

indústria farmacêutica, seja quanto ao produto final ou ao processo de 

fabricação. A análise desses aspectos revela problemas de natureza 

econômica e ideológica a respeito da detenção do conhecimento. 

Outras questões não relacionadas na legislação atual e que são de 

interesse imediato: 

1. a preparação de um formulário e da farmacopéia nacional (a 

isenção de registros de substâncias se baseia ainda em referências da 1" 

Farmacopéia, de 1926). A farmacopéia é o código civil dos medicamentos; 

2. o estabelecimento de um fundo para as atividades de 

inovação de medicamentos, com disposição para que os gastos se cubram 

mediante dotações livr7s de impostos; 

3. a criação de um conjunto de incentivos financeiros e fiscais 

para promover a produção nacional de medicamentos (pelo menos os 

. essenciais); 

4. a promoção da pesquisa e inovação de medicamentos 

mediante incentivos fiscais e de outros tipos; 

5. a retirada de medicamentos proibidos; 

6. a difusão de informações sobre questões como os efeitos 

tóxicos e adversos de medicamentos; 
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7. a criação de um sistema nacional de fannacovigilância; 

8. a regulamentação de ensaios clínicos; 

9. o estabelecimentos das bases para a promoção e o uso 

racional de medicamentos na atenção primária de saúde, nos hospitais e no 

SUS. 

3.1. A lei de medicamentos 

Uma lei sobre medicamentos que contenha todos esses elementos 

poderá qualificar-se como representativa de "um modelo avançado", pois 

contempla as questões básicas do medicamento: segurança, eficácia, 

qualidade e uso racional. 

Nossa Constituição legitima o. direito de todos, sem nenhuma 

discriminação, às ações de saúde em todos os niveis, explicitando que o 

dever de prover o pleno gozo desse direito é uma responsabilidade do 

governo, ou seja, do poder público. 

Estabelece, ainda, com nitidez a competência exclusiva do Estado 

nas atribuições e responsabilidades de legislação sobre produtos 

fannacêuticos. 

É o que se pode observar nos artigos 196, 197 e 200 da Constituição 

Federal e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nO 8.080 e Lei n° 8142/90). 

O medicamento como instrumento imprescindível e de crescente 

relevância na atenção qa saúde tem características próprias e distintas que se 

faz necessário destacar e por isso não lhe são aplicáveis as regras do jogo 

que regem o livre mercado. 

Como esclarece Zubioli (1997,67), 

"Nunca se questionou que o medicamento "não é uma 

mercadoria" e muitas vezes, não obstante, foi definido como 

um bem social; hoje se deve reconhecer que se fez muito 

pouco para compreender que de fato o medicamento é um 
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bem social, e que se investe muito para que o medicamento 

se torne uma mercadoria. 

É necessário salientar que no "mercado do 

medicamento" as leis da oferta e da procura que regulam a 

livre concorrência não exercem influência. 

O consumo de medicamento somente obedece à 

impostergável necessidade de normalizar processos vitais 

alterados e não é previsível, pois ninguém sabe 

antecipadamente a enfermidade que vai padecer. 

Diante desta realidade, somada ao direito de todo ser 

humano ter acesso à adequada atenção de sua saúde, exigi

se uma claradeflnição da transcendente finalidade social 

do medicamento, e mais, que a política de marketing 

reclama inadiáveis esforços para garantir a promoção e o 

uso racional de medicamentos a todos os cidadãos ". 

Importante compreender que o medicamento é um bem social que 

requer uma indelegável intervenção do Estado para garantir o cumprimento 

das normas legais e as ações de atenta vigilância que resguardem a 

segurança e a eficácia em sua utilização, mas não basta dizer que o 

medicamento é um bem social, é necessário agir com firmeza para que isso 

se traduza em realidade. 

A elaboração .. f1e uma nova lei de medicamentos é uma grande tarefa, 

de terceira geração, com todos os aspectos necessários, sem ser essa colcha 

de retalhos indefinida como possuímos atualmente. 

Com o passar do tempo, o excelente fruto q.\l:.e dará será por certo 

Melhor saúde para todos. 

Todavia, deve-se entender que, qualquer que seja a lei de 

medicamentos, deve fundamentar-se em qualidade, eficácia, 

fannacovigilância e relação custolbeneficio. 
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Entretanto, para tennos efetivamente uma lei de medicamentos 

viável, é forçoso disponnos de uma Vigilância Sanitária estruturada e bem 

dirigida. 

O Conselho Nacional de Saúde, escreve Omilton Visconde 

(1997,68), 

"tem sido palco de grandes discussões acerca da 

Vigilância Sanitária, a ponto de, no início de 1994, o 

plenário aprovando a realização de uma oficina de trabalho 

sobre o tema. 

Naquela época foi constituídá uma comissão para a 

sua organização, da qual participei ao lado de nosso então 

colega no Conselho e atual (1997) secretário de Vigilância 

Sanitária, o professor Elisaldo Carlini. 

Finalmente, em outubro, foi possível a realização do 

evento, quando todas as questões implicadas foram 

levantadas e debatidas. Diria que ali surgiram subsídios 

verdadeiramente importantes para se poder atacar os 

grandes males que acometem a nossa Vigilância Sanitária, 

que não são poucos ". 

Uma proposta de transfonnação do órgão em autarquia foi 

fonnalmente apresentada e, posterionnente, referendada pelo Conselho 

Nacional de Saúde. 

Já no governo, esta proposta foi acolhida pelo ministro da Saúde, que 

acabou nomeando uma comissão para estudá-la. 

Reuniu-se por cinco dias a referida comissão, terminando por 

produzir um documento pelo qual eram estabelecidas as condições para a 

realização da proposta. 

O documento foi enviado ao Ministério da Saúde, que não somente o 

aprovou como determinou a constituição de uma nova comissão cujo 
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propósito era criar as bases legais da transfonnação da Vigilância Sanitária. 

Assim nasceu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

A bem da verdade, não haverá lei de medicamentos eficiente caso 

não se disponha de uma Vigilância Sanitária forte e atuante e isso somente 

será conseguido com recursos técnicos e humanos competentes e motivados. 

A despeito da grande disposição e vontade do atual Presidente e de 

alguns poucos colaboradores, a Vigilância Sanitária ainda não dispõe (1997) 

de uma estrutura funcional na medida de suas necessidades. 

No atual governo o pouco que foi feito já é muito mais do que se 

realizou legalmente em todos os governos passados. 

A proposta de recredenciamento das empresas e do recadastramento 

dos produtos encontra-se em execução, ainda que com alguma lentidão 

decorrente da divergência na aplicação dos procedimentos técnicos no 

recredenciamento das empresas. 

A escassez de técnicos para a análise de processos é um dos maiores 

gargalos do órgão. Várias empresas receberam correspondência do deputado 

Cunha Bueno, com um oficio dirigido à Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, solicitando o número de processos em análise de medicamentos e 

correlatos. 

Foi respondido pelo diretor do Departamento Técnico Nonnativo, em 

números absolutos, o total de processos de correlatos e medicamentos. 

Lamentava, entretanto, o fato de não poder precisar o número de processos 

de medicamentos, em razão de que a área de medicamentos dispunha de. 

poucos técnicos para a~análise. 

Conclui Visconde (1997,69) que, 

"a atual estrutura (1997) da Vig.[l.!Íncia Sanitária, não 

importa o quão sagaz possam ser as leis de medicamentos 

produzidas dentro dos gabinetes, elas nunca "pegarão". 

Equacionada a crise da Vigilância Sanitária no país, será 

possível tratar de vários outros desafios". 
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Esses desafios são: 

1. a qualidade do medicamento; 

2. o controle de qualidade; 

3. os centros de referência para estudos de bioequivalência e 

biodisponibilidade. 

3.2. Qualidade do Medicamento 

Sem testes de desagregação, dissolução, esterilidade, contagem 

microbiana, umidade, biodisponibilidade e bioeqüivalência um produto 

farmacêutico jamais poderia ir para o mercado. 

Para todos esses procedimentos, é fundamental que a origem 

da matéria-prima seja conhecida e registrada nos documentos internos da 

empresa e que, sempre que houver troca de seu fornecedor informe-se à 

Vigilância Sanitária e novos testes sejam feitos. 

3.3. Controle de Qualidade 

Para que a empresa possa funcionar deve haver uma legislação 

que exija uma estrutura mínima da mesma. 

As empresas deverão ter um compromisso com a Vigilância, 

de tal sorte que, de acordo com um cronograma especificado, fossem 

melhorando seus lab9ratórios de controle de qualidade, tendo como 

condicionante a liberação de novos registros. 

(1997,70), 

Durante uma fase da vida da indústria, escreve Visconde 

"poder-se-ia fazer convênio com universidades para 

que os testes fossem realizados. Contudo, é importante que o 

técnico sinta que a empresa, objeto da análise, tenha um 

projeto de desenvolvimento". 
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Há a necessidade urgente de criação, desenvolvimento e 

modernização de Centros de Referência para Estudos de Bioequivalência e 

Biodisponibilidade. Pelo menos dois mil produtos deveriam, atualmente, 

passar por um ou outro desses dois estudos (Visconde,1997,70). 

Não existem, entretanto, os centros de referência necessários 

ou, quando existem, não se encontram estruturados. 

Daí, perguntar Visconde (1997,70): "Como é possível um 

mercado da dimensão do nosso dispor de apenas um ou dois centros 

funcionando regularmente? Como produzir um medicamento genérico sem a 

realização de taís testes?" 

Caso se tivesse implementado literalmente o Decreto nO 

793/93, os que se presumia seriam beneficiados, estariam na verdade sendo 

medicados com remédios de qualidade. Existem infonnações de que cerca de 

cinqüenta laboratórios já teriam sido parcial ou totalmente interditados por 

ocasião do recredenciamento, até junho de 1999. 

Outros temas que se entende relevantes, relacionam-se com a 

propaganda médica e popular e a importação desenfreada de produtos 

tenninados com e sem qualidade. Neste âmbito, temos leis antigas que, ainda 

que defasadas não são cumpridas. 

Faltam leis atualizadas e maís do que isto, fiscalização. A 

indústria local vem passando por um importante processo de auditagem. E as 

de fora estão vendendo aqui, sem que se conheça as suas condições de 

fabricação. 

É importante deixar registrado o prejuízo para a indústria 

farmacêutica nacional comprometida com o futuro, causado pela iniqüidade 

de nossa fiscalização. 

As empresas com um projeto para o futuro necessitam de uma 

Vigilância Sanitária também comprometida com esse projeto. 

As empresas multinacionaís têm esse problema minimizado, 

porque trabalham com os padrões de Vigilância Sanitária de seus países de 

origem, além de conhecer os existentes nos países onde possuem suas filiaís. 
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De tudo o que se disse é possível resumir-se da seguinte fonna: 

O medicamento, ao contrário de outros bens de consumo, deve 

ter uma qualidade indistinta para os consumidores, independente dos seus 

níveis de renda. 

Em qualquer situação, o medicamento deve apresentar a 

mesma qualidade e eficácia. 

Infelizmente - são palavras de Visconde (1997,71)-

"não é isso que acontece no Brasil. No momento em 

que o país discute uma Lei de Patentes digna de primeiro 

mundo, ainda não percebemos estar anos-luz atrasados em 

relação a esse mundo ao qual emulamos. O atual corpo 

diretivo da Vigilância Sanitária Federal é a esperança que 

nos resta". 
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CONCLUSÕES 

Preliminannente deve-se considerar que: 

É fundamental ter-se presente que, a política de assistência 

fannacêutica percorre os caminhos da política de medicamentos. 

Não é possível pensar-se em uma política, efetiva e eficaz, 

voltada para a melhoria da saúde brasileira sem que sejam considerados 

todos os aspectos nela envolvidos. 

A pesquisa levada a efeito, da qual é fruto a presente 

dissertação, permite listar-se as seguintes conclusões: 

1. A necessidade imediata da revisão das políticas 

fannacêuticas para adaptá-la aos novos tempos e principalmente preencher 

os espaços vagos das políticas públicas de saúde; 

2. A criação de um sistema nacional de fannacovigilância; 

3. O reequacionamento da Vigilância Sanitária como medida 

indispensável para a solução dos grandes desafios referentes à produção e 

consumo de medicamentos; 

4. A regulamentação dos ensaios clínicos; 

5. Estabelecer-se as bases para a promoção e o uso racional de 

medicamentos na atenção primária de saúde, nos hospitais e no SUS; 

6. Promover-se a pesquisa e inovação de medicamentos 

mediante incentivos fiscais e de outros tipos; 

7. Buscarem-se os meios de incentivar e ampliar a 
~>, ... 

concorrência no setor comercial de medicamentos genéricos e atender desta 

forma a rede pública de saúde; 

8. Imprescindível para viabilizar-se uma produção local 

competitiva, que sejam adotadas medidas que permitam a disponibilidade de 
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matérias-primas e insumos, competitivos em preço e qualidade, quer pela 

produção local quer pela importação; 

9. Permitir que a garantia que deve ser dada ao acesso aos 

medicamentos que elevem a saúde de toda a população brasileira seja tão 

fundamental quanto a garantia para a produção e distribuição adequadas dos 

medicamentos, em termos de qualidade; 

lO. Ter sempre presente que a política de medicamentos deve 

visar, em relação à produção dos mesmos: a qualidade, eficácia, segurança e 

as necessidades reais da saúde da população brasileira; 

li. Desenvolver-se na sociedade uma cultura de uso racional 

dos medicamentos; 

12. Dar-se início ao processo de revisão de registro de produtos 

e retirar do mercado os produtos desnecessários; 

13. Sanear o mercado farmacêutico brasileiro; 

14. Descentralizar-se as medidas adotadas no setor de saúde de 

maneira a atender as diferentes necessidades regionais. 
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