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Fórum nacional debate estratégias para 

ampliação do acesso a medicamentos 

essenciais 

O VIII Fórum Nacional sobre Medicamentos no Brasil abre, dia 8 de 

novembro, no Senado Federal, espaço para debater os rumos do setor junto a 

representantes de diversas áreas ligadas ao tema. O evento discutirá o acesso 

a medicamentos no SUS, bem como a Nova Política de Inovação, que tem 

como promessa R$ 6,4 bilhões de investimentos para o setor 

Segundo dados do Ministério da Saúde, os gastos com medicamentos oferecidos pelo SUS cresceram 78% em 

quatro anos - de R$ 6,9 bilhões, em 2010, para R$ 12,4 bilhões, em 2014. Essa política de assistência 

farmacêutica também visa atender a novas doenças e tratamentos. O órgão garantiu, ainda, investimentos de 

R$ 6,4 bilhões para incentivar a produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias em saúde com 

geração de emprego, renda e benefícios aos brasileiros. Com objetivo de ampliar o debate sobre o cenário de 

medicamentos no país, o Programa Ação Responsável promove, no dia 8 de novembro, o VIII Fórum Nacional 

sobre Medicamentos no Brasil. Com o tema central “Estratégias para acesso a medicamentos essenciais”, o 

evento está com inscrições abertas (gratuitas), através do site www.acaoresponsavel.org.br. As vagas são 

limitadas. 

Entre os conferencistas confirmados no evento está o pesquisador 

americano, Dr. Peter Pitts, presidente do Center for Medicine in the 

Public Interest - organização americana de pesquisa educacional 

apartidária e sem fins lucrativos, que visa discutir e desenvolver cuidados 

em saúde focados no paciente. No Fórum, ele apresenta a palestra “O 

Valor da Regulação Empreendedora: como políticas de regulação 

farmacêutica podem contribuir para assegurar um sistema de saúde 

melhor e mais equânime”. 

Serão abordados no Fórum: as estratégias para ampliação do acesso; o ambiente regulatório favorável ao 

desenvolvimento tecnológico; a gestão, avaliação e incorporação de medicamentos inovadores; a importância 

do mercado farmacêutico concorrencial; e as perspectivas, oportunidades e desafios para o setor. O avanço 

das pesquisas para o desenvolvimento de produtos inovadores e as parcerias entre instituições públicas e 

privadas (as PDPs), também são temas de debate no evento, que reunirá representantes do governo, setor 

privado, profissionais de saúde; instituições nacionais e internacionais; setor acadêmico e terceiro setor.  
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