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Desenvolvimento e Inovação 

 

“O desenvolvimento econômico pode ser definido como processo 

de mudança social pelo qual o crescente número de  necessidades 

humanas, pré-existentes ou criadas pela própria mudança, são 

satisfeitas através de uma diferenciação no sistema produtivo, 

gerado pela introdução de inovações tecnológicas” (Furtado, 1964) 



Saúde e Desenvolvimento 
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Transformações  
Políticas e Sociais 

Trasnformações Econômicas  
e na base de C&T 



 Perspectiva sanitária: saúde como cidadania 
 

 O SUS no contexto da retomada do papel do Estado na garantia dos 
direitos universais 

 Perspectiva ampla e intersetorial da saúde 

 Necessidade de convergência de um conjunto amplo de políticas 
 

 Perspectiva desenvolvimentista 
 

 Saúde como uma área estratégica da sociedade de conhecimento 

 Bloqueios estruturais advindos da 3ª Revolução tecnológica e da 
globalização 
 

 Forte interdependência entre os objetivos de cidadania em saúde 
e a base econômica e de inovação 

 

Saúde e Desenvolvimento Nacional  



Contexto atual da questão do desenvolvimento 

 

 A dependência e o subdesenvolvimento se recolocam em novas 
bases 
 
 

 Sistemas de Bem-Estar desiguais e excludentes 
 

 Capacidade de geração de conhecimentos e de inovações 
 
 Manifesta-se nos segmentos intensivos em conhecimento 

 
 A globalização é assimétrica: amplia o hiato de inovação 
 

 



 Demanda nacional em saúde: 9% (IBGE) 

 10% dos trabalhadores qualificados do país;  

 12 milhões de trabalhadores diretos e indiretos;  

 35% do esforço nacional de P&D (área de maior crescimento do 
esforço de inovação do mundo); 

 Plataforma das tecnologias críticas para o futuro: biotecnologia, 
química fina, equipamentos médicos, telemedicina, 
nanotecnologia, novos materiais, etc. 

 Sustentabilidade estrutural do SUS (e sistemas universais em 
geral): a demanda da saúde tem que direcionar  a base de 
CT&I        
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Saúde e Desenvolvimento Nacional  
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Geração de Conhecimentos 

Instituições Científicas e Tecnológicas 

 
Complexo  da Saúde Indústria Farmacêutica 

Biológicos e Vacinas 
 

Equipamentos Médicos e 
materiais 

 Reagentes para Diagnóstico 

Hemoderivados 

Inovação,  Difusão e Incorporação Tecnológica 

Acesso Universal: Desenvolvimento Econômico e Social  

Prestação de Serviços em 
Saúde 

SCTIE/MS: DIMENSÃO INTEGRADA DA INTERVENÇÃO 



Evolução da Balança Comercial da Saúde  
(valores em US$ bilhões - IPC/ EUA) 

Fonte: GIS/ENSP/FIOCRUZ, Rede Alice/MDIC. Acesso em 
janeiro/2014. 

Déficit na Balança Comercial da Saúde 

Déficit no patamar 
de  

US$ 11,6 bilhões 



Saúde na Agenda da Política Nacional 

Saúde na Política Industrial e de Inovação 

 Política de Desenvolvimento Produtivo (2008): complexo da saúde como área 
prioritária 

 Programa Brasil Maior (2011): política atual de orientação para o 
desenvolvimento 

 Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (2012-2015) – MCTI: 
Complexo Industrial da Saúde no programa prioritário para os setores 
portadores de futuro 

 Inova Saúde (2013) – BNDES E Finep (demanda do SUS como prioridade) 
 

Produção e Inovação na Agenda da Saúde 

 Plano Nacional de Saúde (2011) 

 Papel central da Inovação e do Complexo no CNS, Abrasco, Comissão de 
Seguridade no Congresso, etc 
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Poder de  
Compra do 

Estado 
 

Regulação  
Sanitária e 
Econômica 

 

Política  
Comercial 

 

Suporte  
Tecnológico   

Financiamento 
À inovação 

 

Política de  
Pesquisa em  

Saúde 
Incentivos 

Fiscais 

Propriedade 
Intelectual 

Acesso, 
Produção e 

Inovação em 
Saúde 

Saúde: Articulação Intersetorial 
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Ministério da 
Saúde 

Produtores Públicos 

Empresas Privadas 

Principais impactos:  
1. Redução da vulnerabilidade do SUS 
2. Economia de recursos públicos com 

acesso universal 
3. Parcerias das Instituições Públicas 

com empresas inovadoras 
4. Novos modelos de gestão: 

contratualização 
5. Marco legal seguro para as parcerias 

público-privadas de desenvolvimento 
e transferência de tecnologia  

Processos 
Rotineiros de 

compras 

Encomendas 
Tecnológicas 

Encomenda Tecnológica 

ICTs 
Parques 

Tecnológicos 

Parcerias 
Tecnológicas 

(radicalmente diferente das 
PPPs) 

O Mercado como Patrimônio Nacional: Inovação no SUS 
 



  104  parcerias formalizadas 

  97 produtos acabados, sendo 66 medicamentos , 7 vacinas, 19 produtos 
para saúde e 5 P&D  

 A Pauta do SUS direcionando o investimento 

 USO TOTAL DO PODER DE COMPRA DA SAÚDE: 

 R$ 8,9 bilhões/ano em compras públicas  

 R$ 4,1 bilhões/ano a economia média estimada 

 Economia de Divisas ao final dos Projetos: US$ 3,9 bilhões 

 

PDPs – CONSOLIDADO 2013 



 Ministério da 
Saúde 

Aproximar a agenda de 
pesquisa em saúde da 

agenda da política pública 
de saúde, com suas 

necessidades e prioridades 

 Política de 
pesquisa 
em saúde 

Carrear mais recursos 
financeiros para a 

pesquisa e novas fontes 
de recursos 

MS e a Política de Pesquisa em Saúde 



Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde 
 

 

•REDE BRASILEIRA DE PESQUISAS EM TUBERCULOSE (REDE TB) 

 

•REDE NACIONAL DE PESQUISA CLÍNICA (RNPC) 

 

•REDE BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE (REBRATS) 

 

•REDE BRASILEIRA DE PESQUISAS SOBRE O CÂNCER  

 

•REDE NACIONAL DE TERAPIA CELULAR (RNTC) 

 

•REDE MALÁRIA 

 

•REDE DENGUE 

 

•REDE NACIONAL DE PESQUISA EM DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 

 
•REDE NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE: PRODUÇÃO DE 

CONHECIMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DO DIREITO UNIVERSAL À SAÚDE 

 

•REDE NACIONAL DE PESQUISA EM DOENÇAS ENDÓCRINAS E METABÓLICAS 

 

•REDE NACIONAL DE PESQUISA EM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 



Incorporação Tecnológica 

 Criação do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias no SUS 
(DGITS) em 30/08/2012 (Decreto 7.797/2012) 

 Secretaria-Executiva da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS (CONITEC) 

 Deliberação em Plenário, composto por 13 representantes 

 Consulta pública para todas as matérias  

 Transparência em todo o processo 

CITEC 
Lei n° 12.401/2011 e 

Decreto n° 7.646/2011 
CONITEC 



 

 Oferecer tratamentos efetivos e seguros para a população 

 Incorporar tecnologias que agreguem valor para o cidadão e 
racionalidade para o SUS 

 Fomentar a sustentabilidade do sistema, viabilizando a 
incorporação, a universalidade, a integralidade e a equidade 

 Triplica o número de medicamentos e tecnologias 
incorporados anualmente no SUS (de 15/ano para 45/ano) 

 Aumento na eficiência e redução dos custos unitários dos 
tratamentos 

 
 
 

O SUS como um Direito  



RESULTADOS – Número de demandas recebidas por trimestre 

1º 
trimestre 

2012 

2º 
trimestre 

2012 

3º 
trimestre 

2012 

4º 
trimestre 

2012 

1º 
trimestre 

2013 

2º 
trimestre 

2013 

3º 
trimestre 

2013 

4º 
trimestre 

2013 

48 

25 
16 

23 

11 
6 

10 9 

6 

12 
21 

19 

5 18 

40 
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Demandas Internas 

Demandas Externas  
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Eixo 
Educação 

Eixo Cuidado 

Eixo 
Estrutura 

Eixo 

Informação 

Qualificação da Assistência Farmacêutica 

    EIXOS QUALIFAR-SUS 
 



 

 Articulação virtuosa entre o CNS e o MS 

 Pesquisa Estratégica para o SUS 

 Organização Sistêmica: processo de acreditação com 
descentralização pactuada e baseada em critérios claros 

 A Conep como núcleo estratégico, normativo e de avaliação  do 
Sistema 

 Reconhecimento da especificidade da pesquisa em ciências  
sociais e humanas 

 Integração da ética individual com a ética social (ética como 
princípio básico para os participantes de pesquisa  e 
desenvolvimento de uma pesquisa forte e comprometida com o 
SUS)   

 
 
 

SISTEMA CEP-CONEP: uma pesquisa comprometida com a 

saúde 



Necessidade de aprofundamento da agenda da Reforma Sanitária no 
contexto estrutural do Desenvolvimento  

 Universalidade  
 

 

 Expansão da base produtiva e de inovação de bens e serviços de saúde 
 

 Estímulo a um padrão tecnológico que permita atingir racionalmente todos 
brasileiros (custos aceitáveis, atendimento de massa, promoção e prevenção) 

 

 Integralidade 
 

 Fator crítico: capacidade de desenvolver, absorver e avaliar as inovações 
tecnológicas em Saúde (a tecnologia como um meio e não um fim) 

 

 Fortalecimento da capacidade tecnológica nos segmentos críticos para a 
inovação em saúde (TIC na medicina, biotecnologia, química fina avançada, 
equipamentos eletrônicos, órteses e próteses, doenças genéticas, etc.) 
 

• Eqüidade  
 

 “Politização do processo de inovação”: inovação para quê e para quem? 
 

 Introdução da dimensão regional e territorial nos investimentos em saúde: 
onde? 

 



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO: GRANDES TEMAS (ou o que podemos 
fazer para um País socialmente desenvolvido....) 

 Saúde no Estado de Bem-Estar Brasileiro 
 

 Saúde no padrão de desenvolvimento econômico e da ciência, 
tecnologia e inovação   

 

 Saúde na participação democrática 
 

• Saúde na Eqüidade entre as pessoas 
 

• Saúde para reduzir a desigualdade regional (para além da 
regionalização administrativa) 
 

• Saúde na geopolítica internacional (solidariedade entre os povos) 
 

• Saúde no desenvolvimento sustentável 
 

 



Saúde e CT&I: Inovação para o acesso 

 

Padrão de  
Desenvolvimento 

Econômico e Social 

Sistema 
Universal de  

Saúde 

Sistema  
Nacional de  

CT&I 

BASE NACIONAL: SISTEMAS ESTRUTURADOS COM POTENCIAL DE 
IMPACTO SOCIAL 


