Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde - OPAS/OMS

Centro Colaborador da OPAS/OMS em Políticas Farmacêuticas
Caracterização
Área temática de atuação:

Políticas farmacêuticas (incluída formulação,
implementação, monitoramento e avaliação)
Fecha de redesignación: 03/12/2007

Fecha de designación: 11/11/1998
Principais responsabilidades assumidas:
• formular, avaliar e prestar serviços de assessoramento para implementar políticas farmacêuticas, com ênfase em
programas governamentais no contexto das Reformas de Saúde nas Américas;
• discutir e gerar conceitos e documentos relacionados com aspectos específicos ou regionais no contexto do Grupo
de Medicamentos da O
 PAS/OMS;
• realizar seminários regionais sobre aspectos específicos relevantes de políticas de saúde e programas relacionados
com serviços farmacêuticos;
• desenvolver recursos humanos no nível de pós-graduação em áreas relacionadas com as políticas de medicamentos;
• promover e intercambiar pesquisas em nível regional para programas de serviços farmacêuticos visando racionalizar recursos; e
• adaptar e traduzir para o português os documentos elaborados pelo Programa de Ação sobre Medicamentos da
OMS (Departamento de Medicamentos Essenciais e Políticas Farmacêuticas da OMS) e o Programa Regional de
Medicamentos Essenciais e Tecnologia.
Dados da instituição
Instituição:
Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz
A Fiocruz é vinculada administrativamente ao Ministério da Saúde. A ENSP
é uma escola de pós-graduação em Saúde Pública, que atua na formação
Vínculo com o SUS:
de recursos humanos, no desenvolvimento de pesquisas e de cooperação
técnica para o SUS.
Responsável:
Maria Auxiliadora Oliveira e Vera Lucia Luiza
Cargo:
Pesquisador titular
www.ensp.fiocruz.br
Páginas web:
Sitio web do Centro Colaborador: em desenvolvimento
Rua Leopoldo Bulhões, salas 622 a 632
Endereço:
CEP 21041-210, Rio de Janeiro RJ
E-mail: naf@ensp.fiocruz.br
Telefone: (21) 25982591
Fax: (21) 2209-3076
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Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principais atividades no Brasil
Avaliação do projeto Remédio em Casa.
Judiciliazação do acesso aos medicamentos.
Pesquisa nacional do acesso e uso de medicamentos PNAUM.
Formulário terapêutico nacional.
Parecer em revistas científicas.
Aulas em cursos de pós-graduação.
Orientação de alunos de pós-graduação.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Suporte a avaliação da situação farmacêutica em países do Caribe (St. Vincent & Grenadines, Jamaica, Barbados
e Suriname) e África: (São Tomé e Príncipe).
Impacto da exclusão em saúde no acesso aos medicamentos em países da América Central.
Guia para serviços farmacêuticos em situações de desastres.
Análises das interfaces entre o Objetivo 12 do Plano estratégico da OPAS e guias globais em política de medicamentos.
Participação na organização da Grupo de Trabalho de Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária de Saúde.
Módulo de Acesso aos medicamentos no Programa de Líderes em Saúde Internacional (PLSI) da OPAS.
Explorações metodológicas para estudo de determinantes da exclusão ao tratamento com ARV.
Sustentabilidade do financiamento aos Anti-Retrovirais em países da América Latina.
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