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Os países latino-americanos vivem um momento de intensas e rápidas
mudanças que abrangem notadamente as dimensões da politica e da econo
mia. Recuperando-se de longos períodos ditatoriais, onde os direitos de cida
dania foram sistematicamente menosprezados, estes países experimentam
avanços no plano político - da democratização - mas, paradoxalmente, en
frentam grandes dificuldades no plano econõmico dentro da nova ordem
mundial.

No aspecto politieo destaca-se o fortalecimento das instituições demo
cráticas, a criação de mecanismos de participação e de valorização da cidada
nia, os processos de reforma do Estado e redefinição das suas funções, assim
corno os processos de privatização e descentralização.

No plano econômico as mudanças são mais rápidas e impactantes: pro
gramas de combate à inflação via ajuste fiscal e redução do gasto social, em
paralelo com a internacionalização de mercados, abertura de fronteiras alfan
degárias, formação de blocos econômicos regionais, final das negociações do
OATT - Acordo Oeral de Comércio e Tarifas e criação da Organização Mun
dial do Comércio.

Este processo de mudanças econômicas que ocorre no mundo - chama
do genericamente de globalização - cria e condiciona as mudanças internas
dos paises e causa perplexidades, pois já se experimentam algumas das suas
conseqüências como o desemprego, a diminuição da soberania dos Estados e a
maior massificação cultural.

Todos estes movimentos da politica e da economia refletem-se e têm
desdobramentos, maiores ou menores, no setor da Saúde. Sabe-se que o aper
feiçoamento democrático, o fortalecimento da cidadania e a descentralização
impulsionam a proposição de reformas nos sistemas de saúde no sentido da
cobertura universal, da eqüidade e da integralidade da atenção em saúde. No



entanto) o ajuste fiscal) a redução de gastos sociais e a r~definição das funções
do Estado no sentido da privatização agem no sentido contrário e bloqueiam a
implantação ou a plena operacionalização destas mesmas reformas.

Alguns documentos da Organização Mundial da Saúde, ao analisarem
os sistemas de saúde da região, referem serviços sucateados, sem recursos,
de baixa qualidade, de acesso insuficiente e pouca disponibilidade de insu
mos terapêuticos essenciais como medicamentos, exames clínicos etc. Os
processos de-mudanças econômicas contrariam as diretrizes das reformas de
saúde.

Recentes conquistas sociais como a universalidade do direito à saúde, a
participação do cidadão e a responsabilidade do Estado neste importante com
ponente do bem-estar social parecem estar em xeque por esta avassaladora
tendência globalizante que ameaça as políticas sociais e acena com a margina
lidade a quem não cumprir com os seus princípios.

As vantagens para os países mais industrializados parece notória, mas
os que acompanham atentos este processo em outros países, como o Brasil,
têm questionamentos perturbadores: Qual será o futuro dos países em desen
volvimento detentores de pouca tecnología? Qual o efeito sobre os valores
nacionais? Sobre a soberania do Estado? Sobre a solidariedade social? E, prin
cipalmente, sobre o processo democratizante?

Alguns autores são taxativos ao afirmarem que, entre as principais
conseqüências do processo de globalízação, está a destruíção das condíções
que tornam possível a construção e o funcionamento do regime democrático.

Neste contexto, que talvez tenha como sua principal característíca o
aumento exponencial da velocidade das trocas entre pessoas, empresas e paí
ses, foí criado o Mercosul- Mercado Comum do Sul- também como reforço e
corolário de uma série de acordos, multi ou bilaterais, já existentes entre os
países do Cone Sul.

A íntenção de fundo dos países participantes é conseguir uma melhor
inserção no comércio mundial ao estabelecer novas e melhores relações com
outros blocos econômicos. Tais relações poderão impulsionar os países em
estágio de desenvolvimento mais atrasado a dar saltos por meio do acesso mais
facilitado à tecnologia devido à integração que valoriza a visão de bloco e não
de um país isoladamente.

O objetivo central do Mercosul, consignado no Tratado de Assunção,
em março de 1991, é a constituição de um mercado regional onde produtos,
bens e serviços circulem livres de barreiras, a não ser as taxas alfandegárias
comuns acordadas pelos quatro Estados Partes. É, pois, um empreendimento
prioritariamente econômico ou, mais precisamente, comercial.
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o setor farmacêutico é, sem duvida, um dos setorês da economia mais
sujeitos à regulação e controle por parte das autoridades públicas. Ou seja,
para poderem entrar no mercado, os produtos farmacêuticos têm que obedecer
a uma série de regulamentos - normas de caráter compulsório - cujo objetivo
é garantir a segurança, qualidade e eficácia destes instrumentos terapêuticos e
zelar pela saúde coletiva.

Nesse sentido, não somente os produtos farmacêuticos mas todos aque
les que podem interferir na saúde da população - como os alimentos, os cos
méticos, os saneantes, os equipamentos médicos etc - estão sujeitos a uma
constante vigilância baseada em extensa legislação de cunho sanitário.

Aos olhos dos dirigentes do Mercosul, tal legislação constitui-se em um
dos entraves à plena circulação dos produtos, gerando a necessidade de reali
zar-se a harmonização das diferentes legislações sanitárias dos quatro paises.
A tarefa é complexa, a responsabilidade é grande, e nenhum dos paises quer
abrir mão da sua soberania de poder tratar, a seu modo, da segurança da sua
população.

O Cronograma de Atividades, também conhecido como "Cronograma
de Las Lenas", estabelecia o prazo, notoriamente irreal, de dezembro de 1994
para a harmonização estar pronta. Como era de se esperar, tal propósito não foi
aleançado. A União Aduaneira entrou em vigor em janeiro de 1995 com várias
áreas de exceção, seja por acordo dos países acerca de mercadorias (ou de
grupo de mercadorias) especificas, seja por falta de harmonização, como acon
teceu com os chamados produtos para a saúde, dentre eles, os medicamentos.

A questão mais polêmica é a que se refere ao registro sanitário, pois é
este o instrumento que autoriza a entrada no mercado dos produtos enquadra
dos na legislação sanitária. E, como dissemos antes, o Mercosul é um acordo,
antes de tudo, comercial. A perspectiva de novos mercados e maiores fatura
mentos está por detrás de todas as propostas de harmonização, principalmente
por parte dos representantes dos setores privados. A legislação sanitária é vista
como uma possibilidade de um país impor restrições à entrada de produtos
oriundos dos outros países, escondendo, atrás de um argumento sanitário, uma
intenção econêmica de proteção ao seu parque industrial.

Uma das maiores dificuldades, para as autoridades sanitárias, passou a
ser, então, balizar as negociações de harmonização pelos objetivos sanitários,
isto é, tornar a preocupação com a qualidade, segurança e eficácia dos produ
tos ascendente em relação aos interesses puramente mercantis. Esta antinomia,
ou tensão, entre o interesse sanitário e os objetivos comerciais, também é ob
servada em outros tratados de comércio internacional, como o Acordo GATT,



bem como em outros mercados regionais em formação, ~omo o Mercado Cen
tro-Americano e °Pacto Andino, por exemplo.

A posição brasileira tem sido a de insistir na preponderância do enfoque
sanitário das questões, contextualizando o registro no âmbito da vigilância sa
nitária, percebendo-o como um dos seus instrumentos mais importantes, que
deve ser tratado e utilizado em harmonia com os outros instrumentos de con
trole sanitário.

A tendência à negociação isolada do registro empobrece a sua concep
ção e reduz a razão de sua existência a finalidades cartoriais, passando a ser
visto como um entrave burocrático ao estabelecimento do mercado regional.
Ou seja, o registro perde sua função sanitária.

O registro de produtos significa a intervenção da autoridade sanitária
em um momento anterior à entrada no mercado. Para o sistema de regulação e
controle de medicamentos - vigilância sanitária - o momento do registro é
particularmente importante. Do seu desempenho depende a qualidade do arse
nal terapêutico disponivel no mercado de um pais. Um elenco grande de pro
dutos no comércio, cujas relações risco/benefício e eficácia/segurança são du
vidosas, reflete um modelo ineficiente de registro sanitário.

Produtos de segurança ou eficácia duvidosas, ou dispensáveis do ponto
de vista terapêutico, não devem ter acesso ao mercado porque expõem a popu
lação a riscos elou gastos desnecessários. Nesse sentido, a qualidade do regis
tro também determina a necessidade de se usar, mais ou menos intensamente,
os outros instrumentos de vigilância, alguns deles de custo muito alto, o que
pode deixar o sistema de controle excessivamente oneroso para muitos dos
países em desenvolvimento.

O mesmo raciocínio aplica-se ao caso dos agrotóxicos, que enfrenta o
mesmo dilema no trabalho de harmonização da legislação, com o agravante de
que, além dos problemas para a saúde dos individuas e da sociedade, deve ser
considerado o impacto ambiental do seu uso intenso e continuado.

III
Como fazer toda essa regulamentação e controle em um mercado regi

onal com as características sociais e econômicas dos Estados Partes do Merco
sul?

Está acordado que os regulamentos que fundamentam os controles sa
nitários serão harmonizados; mas os produtos, para poderem circular no mer
cado comunitário, deverão ser registrados junto às autoridades sanitárias de
cada pais.

O sistema regional de regulação e controle sanitário será constituído,



pelo menos neste primeiro momento, pela articulação en~re os sistemas exis
tentes nos Estados Partes, pautados pela regulamentação e operacionalidade
harmonizadas.

A questão do registro de medicamentos, assim corno dos agrotóxicos,
tem gerado insatisfações e contenciosos entre o Brasil e a Argentina, os princi
pais parceiros do Mercosul. Para enfrentar a globalização e as empresas trans
nacionais farmacêuticas - que têm capacidade inovativa no setor -, a Argenti
na instituiu uma legislação muito específica que beneficia as empresas nacio
nais. Fundamentalmente, esta legislação estabelece que os medicamentos pro
venientes de doze países, selecionados por terem sistemas de controle sanitá
rio considerados eficazes por eles, têm seu registro facilítado no Ministério da
Saúde argentino.

Isto significa que os medicamentos produzidos pelas empresas nacio
nais argentinas, similares àqueles já registrados nos doze países selecionados,
podem ter seu registro realizado com facilidade e em tempo exíguo, mesmo
sem exibir os resultados da pesquisa clínica que comprova a qualidade, segu
rança e eficácia da nova molécula. Ou seja, a Argentina considera como refe
rência, para um produto ser similar, qualquer medicamento já registrado na
queles doze países, mesmo que slla autoridade sanitária não tenha conheci
mento de todas as informações que atestam a segurança e eficácia do novo
produto. Esta informação, neste caso, fica de posse dos doze países de onde os
produtos são originários.

O Brasil tem posição diferente, não aceitando a referência dos produtos
dos doze paises. Nossa autoridade sanitária não concebe a liberação de um
medicamento ao mercado sem dispor de todas as informações técnicas exis
tentes sobre a substancia ativa. Aqui só é considerado produto similar - com
direito ao registro simplificado - o produto que é similar a um outro produto já
registrado no Brasil, ou seja, um produto que teve que demonstrar, no seu
primeiro registro, toda a documentação acerca da pesquisa clínica, em todas as
suas fases, e que comprova sua relevância terapêutica.

A questão é complexa do ponto de vista técnico, embora toda a sua
importância seja econômica para os argentinos. A harmonização encontra-se
em um impasse, as perspectivas não são boas e a situação encaminha-se para
uma solução política, geralmente irracional sob o ponto de vista sanitário.

A OMS - Organização Mundial da Saúde desaconselha aos países em
desenvolvimento soluções semelhantes à da Argentina, pois que a sua adoção
desestimula estes países a investirem em tecnologia de vigilância sanitária,
leva à gradativa desativação dos seus sistemas e, portanto, dos seus controles,
pondo em risco a população, e aumenta cada vez mais o hiato tecnológico e a



dependência dos países mais desenvolvidos cujos siste!11ps serão cada vez mais
valorizados.

Para avaliar um produto que está sendo consumido em seu mercado ou
para adotar uma medida sanitária por exigência de urna situação de risco, a
autoridade sanitária de um pais não pode ficar na exclusiva dependência de
informações que estão em outros países.

IV
De outro lado, o Mercosul, por agregar um grande número de produtos

e produtores ao mercado, significa um aumento significativo de demanda de
serviços às autoridades sanitárias de cada país. Considerando que as estruturas
de regulação e controle dos quatro paises já são insuficientes para atender os
próprios mercados internos, podem-se prever muitas dificuldades para que so
mente produtos com elevada qualidade circulem no mercado regional e para
que se superem a banalização e a absoluta mercantilização do medicamento.

Segundo diagnóstico do Programa Regional de Medicamentos da OMS,
as entidades reguladoras de medicamentos da região têm baixa capacidade ope
racional, têm pouco apoio político, operam sem recursos e com freqüentes
trocas de pessoal. O registro sanitário é desprestigiado e visto como uma bar
reira paralfandegária no processo de integração. O conceito de medicamento
está distorcido, há práticas correntes de prescrição e dispensação irracionais,
estratégias de marketing exageradas e antiéticas.

V
É regra comum nas delegações negociadoras dos Estados Partes a es

cassez de técnicos qualificados e as dificuldades político-administrativas para
o comparecimento a todas as reuniões. Na maioria das delegações os represen
tantes do setor privado constituem-se nos principais interlocutores. O papel
secundário dos representantes oficiais espelha a fragilidade das instituições de
controle sanitário nOS paises da região. Espelha também a realidade de Estados
privatizados, onde o pensamento econômico predomina, não somente no do
mínio da economia, mas, também, nos processos decisórios típicos de Estado
que deveriam mediar os interesses privados e condicioná-los aos interesses
coletivos.

Com a globalização e a formação dos mercados regionais, a velocidade
requerida para as trocas comerciais entra em conflito com os mecanismos tra
dicionais de regulação e controle sanitário. A pressão de demanda é enorme e
a estrutura é insuficiente. O resultado são análises superficiais, falta de respos
tas, registros sem análise adequada e muitas reclamações. Agrava-se a questão



da qualidade dos produtos, da promoção antiética e da p~escrição e consumo
irracionais, práticas comuns em todos os países do MercosuL

A hegemonia do pensamento econômico, contábil, rompe com o senti
mento de solidariedade social que fundamenta o sistema de saúde. Todo ato
sanitário, ato médico, de atenção à saúde, é reduzido à sua dimensão econômi..
ca. Tudo transforma-se em mercadoria. O medicamento é visto e tratado como
urna mercadoria qualquer e isto é muito preocupante. Mesmo os profissionais
de saúde não escapam deste senso comum. Pior para a população, principal
mente para os doentes. A força da globalização não pode significar a fatalidade
da produção e do consumo desqualificados.

Para o Mercosul, enquanto bloco significativo para o comércio mundi
al, é imprescindível que os seus Estados Partes consigam estruturar bons siste
mas de regulação e controle de produtos para a saúde. A exigência rigorosa 
corno deve ser nesta área - de qualidade para os produtos elaborados no bloco
significa bons referenciais para eles junto a terceiros países.

É imprescindível, também, que consigam superar a sua fragilidade es
trutural em termos de regulação, fiscalização e punição na área sanitária; que
saibam estabelecer novas formas de interação entre o público e o privado, pre
servando o interesse coletivo, ou seja, a saúde da população face aos interesses
dos grupos privados. Isso, ao invés de prejudicar as indústrias do Mercosul,
lhes proporcionará urna vantagem adicional de credibilidade, urna vantagem
competitiva. No caso do Brasil, ternos mercado para os parceiros do bloco,
podendo, assim, deles exigir qualidade.

Mas, para além da importância econômica das mercadorias, os gover
nos, principalmente as autoridades sanitárias, têm o dever de lutar incessante
mente para a afirmação dos valores humanitários e para criar a viabilidade da
compatibilização dos valores éticos com os valores predominantes no atual
sistema econômico mundial, onde o lucro, ainda, é a única medida do sucesso.
Qualidade de vida não é um subproduto automático do crescimento econômi
co do país. Isso a nossa história já nos ensinou.

Por mais estranho que possa parecer aos economistas e aos políticos, a
legislação sanitária deve ser soberana na regulação dos acordos comerciais;
não pode ser vista corno um estorvo ao livre comércio, no qual a fetichização
da mercadoria sobrepõe-se aos valores da solidariedade e da ética entre os
povos e nações. Já está suficientemente evidenciada a necessidade e a urgência
de um tratamento sério e responsável à dimensão sanitária e ambiental das
atividades governamentais e empresariais.

Todo o ganho político ou econômico que se consiga com o pragmatis
mo diplomático contábil, pautado na pressa em realizar a integração, será des-



pendido depois, para tentar remendar os danos sanitári9j) e ambientais que não
se soube prevenir agora.

Oavanço, no plano democrático dos países da região deve modelar nossa
inserção no plano econômico regional e no mundo globalizado. Precisamos de
sociedade organizada, sensibilidade e competência governamental, recursos e
decisão política, elementos que sempre foram um tanto escassos na nossa his
tórica instabilidade institucional. De que vale construir um belo projeto econô
mico ou empresarial se ele não conduz a um desenvolvimento social da região
e somente beneficia alguns grandes grupos econômicos?
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