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INDICADOR

Nos últimos anos, a luta contra o HIV/AIDS conseguiu alguns resultados significativos, mas ainda não foi
possível barrar a velocidade com que essa epidemia se expande, ao explorar novas oportunidades de
transmissão. O alto preço dos medicamentos anti-retrovirais (ARVs) também se torna um obstáculo na luta
contra a doença, uma vez que não existe fabricação de medicamentos genéricos na região e nem sempre
existe compra de medicamentos em larga escala, por parte dos Estados, para atender as necessidades
regionais.
Os acordos e compromissos internacionais referidos à instalação da fábrica de medicamentos antiretrovirais e outros, em Moçambique, e as etapas de desenvolvimento do projeto estão sintetizadas a seguir
(Tabelas 2 e 3):

Fiocruz

2001

Abordar os principais benefícios e dificuldades para a concretização do projeto de instalação da Sociedade
Moçambicana de Medicamentos, levando em consideração as características estratégicas e
político-diplomáticas da cooperação em saúde entre o Brasil e Moçambique.

Metodologia
a Levantamento, revisão e análise de documentos institucionais e oficiais relativos ao:

•

Tabela 3:

Acordos e compromissos internacionais
referidos ao projeto de instalação da fábrica
de medicamentos em Moçambique

Etapas de desenvolvimento do projeto de
instalação da Sociedade Moçambicana de
Medicamentos

2004−2005

Objetivo

•

Tabela 2:

2003

Nesse contexto, o projeto de implementação da fábrica de anti-retrovirais e outros medicamentos em
Moçambique (que se chamará Sociedade Moçambicana de Medicamentos) está sendo uma ótima
oportunidade de se levar adiante uma agenda bilateral de cooperação com a África. Como a experiência
brasileira no combate ao HIV/AIDS continua a ser modelo mundial, caso o Brasil logre desenvolver iniciativas
articuladas e eficazes nesse campo, poderá gerar capital político inestimável, contribuindo para a construção de
novas bases de confiança e pioneirismo da ação brasileira no continente africano.

Desenvolvimento histórico do projeto de instalação da fábrica de anti-retrovirais e outros
medicamentos em Moçambique;
Desenvolvimento histórico de Moçambique e sua situação atual em termos econômicos,
sociais de saúde;
Desenvolvimento da execução do projeto de instalação da fábrica, até o momento atual.

b Entrevistas com atores-chave selecionados, relativas à execução do projeto, à política externa
brasileira e à cooperação Sul-Sul em saúde entre o Brasil e os países africanos.

Resultados
Moçambique emergiu recentemente de décadas de guerra para se tornar uma das economias africanas
com um dos maiores crescimento e melhor desempenho. Na altura de sua independência, em 1975, era
considerado um dos países mais pobres do mundo. Entretanto, ao longo dos últimos 10 anos (1998-2008),
sua economia cresceu mais de 8% ao ano. Mesmo assim, o país depende, de forma importante, de ajuda
externa.
Está localizado na costa oriental da África Austral e é composto por 10 províncias − de Cabo Delgado,
Niassa, Nampula, Tete, Zambézia, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo (Figura).
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Fonte: Retirado de OMS (2003-2004), OMS (2003/2004). Disponível em: http://who.int/countries/moz/en/ (Acesso em 26/05/2006).

Farmanguinhos

O tratamento internacional dos temas da saúde vem progressivamente ampliando-se, em decorrência do
aumento da sua complexidade e das imbricações com outros setores, assim como das repercussões, na área
da saúde, da crescente interdependência entre os países e dos impactos resultantes do processo
contemporâneo de globalização.

VALOR

Doenças Não-Transmissíveis - taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100.000 habitantes), 2002
Doenças Cardiovasculares - taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100.000 habitantes), 2002
Câncer - taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100.000 habitantes), 2002
Acidentes e Traumas - taxa de mortalidade padronizada por idade (por 100.000 habitantes), 2002
Doenças Infecciosas – anos de vida perdidos (%), 2002
Doenças Não-Transmissíveis - anos de vida perdidos (%), 2002
Acidentes e Traumas - anos de vida perdidos (%), 2002
HIV/AIDS - mortalidade (por 100.000 habitantes/ano), 2003
Tuberculose - mortalidade (por Tuberculose por 100.000 hab./ano)
Tuberculose - incidência (por 100.000 hab./ano), 2004
Tuberculose - prevalência (por 100.000 hab./ano), 2004

1981
1997

A atual política externa brasileira tem enfatizado a cooperação internacional em saúde como um importante
instrumento de ação diplomática, tendo em conta as transformações políticas internas e aquelas geradas pelo
processo global. Vêm priorizando também a Cooperação Sul-Sul, na perspectiva de estreitar laços entre países
com níveis de desenvolvimento similares e como um dos caminhos possíveis para lograr o desenvolvimento
sustentável, a elevação do nível e da qualidade de vida das populações com mais justiça social.

•

Fonte: Adaptado de Fundação Oswaldo Cruz,
Ministério da Saúde, Março, 2007, (p. 7).

DATA

Introducao

O quadro epidemiológico de Moçambique é caracterizado por
um grande número de doenças endêmicas e epidêmicas, muitas
de origem ambiental, sendo a malária e as diarréias, em especial
a cólera, as mais preocupantes. Tem baixa cobertura de
saneamento básico; a mortalidade materna e infantil é muito alta;
em 2002, 91% do total de anos de vida perdidos eram devidos a
doenças infecciosas; e as mortes pela infecção do HIV/AIDS
ocuparam o quinto lugar na estrutura de mortalidade
proporcional (Ministério da Saúde, Brasil, 2007) (Tabela 1).

Tabela 1 – Mortalidade por doencas especificas e anos de vida perdidos
em Mocambique (2003/2004)
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Figura 1 – Mapa de Mocambique

2005−2007
Fev/2008
Fev. a Ago/2008
Set. 2008

ATIVIDADE
Acordo Geral de Cooperação entre Brasil e Moçambique
Intensificação da cooperação entre os dois países devido à
reunião da CPLP em Salvador
Visita da Vice-Ministra da saúde de Moçambique ao Brasil para
discutir a possibilidade de cooperação para a produção de ARVs
Visita do Presidente Lula a Moçambique para assinatura do
Protocolo de Intenções sobre cooperação cientifica e tecnológica
na área da saúde
Assinatura do Acordo de cooperação para elaboração de Estudo
de viabilidade Técnico-Econômico para instalação de fábrica em
Moçambique para produção de ARVs e outros medicamentos
Elaboração e conclusão do Estudo pela viabilidade do projeto
Farmanguinhos assume a coordenação técnica do projeto
Elaboração do Plano de Negócios do projeto
Assinatura do Ajuste Complementar e do Projeto de Capacitação
para treinamento em produção de medicamentos ARVs

SITUACAO
ATUAL
Em andamento
Em andamento

DATA
Ago/2008 a
Set/2009

--

--

Até
Dez/2009

-Finalizado
Em andamento
Concluído

Janeiro a
Dez/2010

Em andamento

Janeiro a
Dez/2011

Fonte: Elaboração própria. Dados da Assessoria de Cooperação
Internacional e de Farmanguinhos, da FIOCRUZ

ATIVIDADE
Fase 1 : aquisição da Final
Farmacêutica, manutenção da linha
de soros e preparação do setor de
embalagens
Fase 2: início da transferência de
tecnologia de produção; incorporação
das ferramentas gerenciais;
capacitação; apoio ‘às negociações
para definição de parceiros
(tecnológicos, investidores,
fornecedores etc.)
Fase 3: transferência de tecnologia
propriamente dita, suporte às
atividades produtivas e de capacitação.
Fase 4: finalização da transferência de
tecnologia, avaliação final e
encerramento do projeto.

SITUACAO
ATUAL
Em andamento

Prevista

Prevista

Prevista

Fonte: Retirado de Farmanguinhos, Fiocruz (2008)

Dentre os principais desafios a serem enfrentados para o sucesso do projeto encontram-se:
• Administrar o fato de ser um projeto que envolve muitos atores, em ambos os países, e que implica
em decisões a serem tomadas em vários âmbitos: os três poderes, diferentes ministérios e instituições.
• Buscar soluções para as distintas culturas organizacionais e institucionais, em ambos os países.
• Lidar com as expectativas de eficiência das ações do projeto, que às vezes são dificultadas pelas
limitações dos mecanismos administrativos e burocráticos, existentes em ambos os países.
• Enfrentar o problema da ausência da especialidade em Farmácia Industrial no aparelho formador
no país e o baixo quantitativo de pessoal técnico graduado, mesmo no exterior.
• Garantir a sustentabilidade da nova fábrica, seja assegurando os recursos financeiros para o
empreendimento a médio e longo prazo, seja ampliando o mercado para além das fronteiras nacionais.
• Enfrentar a concorrência com o mercado privado de medicamentos na África, sobretudo de
anti-retrovirais.
• Garantir a qualidade dos medicamentos produzidos, com a construção de uma autoridade
reguladora de medicamentos em Moçambique, para reduzir a dependência histórica dos países
africanos dos doadores internacionais.

Conclusoes
O projeto de implementação da fábrica de anti-retrovirais e outros medicamentos em Moçambique tem
grande aceitação e visibilidade, no país e na região, e existe enorme expectativa sobre os seus resultados.
Seu sucesso depende, entre outras coisas, de vontade política por parte do governo moçambicano para dar
continuidade ao projeto, aliada à manutenção do compromisso brasileiro de cooperação nessa área.
Por outro lado, esse projeto de cooperação possui altos riscos, devido às dificuldades e desafios inerentes
à sua execução, tais como: a os procedimentos burocráticos envolvendo as ações entre os dois governos,
as indefinições no financiamento de algumas atividades e a ausência de quadros técnicos locais, capazes
de absorver rapidamente a transferência de tecnologia pretendida. Faz-se necessária uma maior
integração e alinhamento nos processos decisórios, seja entre os governos brasileiro e moçambicano, seja
entre as instituições envolvidas, em cada país.
Além disso, ambos os países – Brasil e Moçambique – devem preparar-se para enfrentar as batalhas
técnicas, econômicas, legais e políticas que, certamente, acompanharão as diferentes etapas de
implementação da fábrica.
Por outro lado, o sucesso de cooperações como essa podem agregar valor às relações bilaterais, ao
estimular e fortalecer o engajamento e o apoio político entre governos e inestimátvel benefício para a
saúde das populações..
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