Edição No 04 - Abril de 2018

Aquisição de Insumos em
Saúde Sexual e Reprodutiva

Contraceptivos genéricos
contribuíram para economia de
mais de 2,4 milhões de dólares
A substituição de contraceptivos inovadores para genéricos de qualidade
garantiu ao UNFPA uma economia de mais de 2,4 milhões de dólares em um período de quatro anos, 2014 a 2017. Os recursos economizados têm o potencial de fornecer um ano inteiro de contraceptivos orais combinados a 800.000 mulheres.
Durante este período, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) entregou contraceptivos hormonais genéricos a 60 países, com um aumento significativo em termos de retorno e
novos programas e parceiros.
Conforme definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), um medicamento inovador é
o produto farmacêutico que foi autorizado pela primeira vez para comercialização como um
produto patenteado. Um produto genérico é intercambiável com um produto inovador e comercializado após a expiração da patente ou outros direitos exclusivos.
Os medicamentos genéricos atendem aos mesmos padrões de qualidade, segurança e eficácia
que os medicamentos inovadores. Os contraceptivos genéricos de saúde reprodutiva contêm
o mesmo princípio ativo que o produto inovador.

Para mais informações sobre a aquisição de contraceptivos genéricos, entre em contato
com o UNFPA em procurement@unfpa.org
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Todos os medicamentos genéricos adquiridos pelo UNFPA são pré-qualificados pela OMS, aprovados pelas Autoridades Reguladoras ou recomendados pelo Painel de Revisão de Especialistas.
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Da esquerda para a direita: Federico Tobar, Nair Souza, Jaime Nadal, Marco Fireman, Renato Teixeira, Yves Sassenrath e Marília Cunha

Ministério da Saúde e Fundo de População da ONU reforçam parceria
Nesta terça-feira, 10, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil reforçou parceria firmada com o Ministério da Saúde. Em visita ao escritório, na Casa da ONU, em Brasília, o secretário da
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE)
do Ministério da Saúde, Marco Fireman, ressaltou a
importância da parceria para qualificação de profissionais da área de saúde e para o fornecimento de
insumos de qualidade à população.
“Este é um projeto estratégico demais para o Brasil”,
destacou Fireman. “Com esse projeto, conseguiremos qualificar o atendimento de qualidade ao cidadão, que fica na ponta da cadeia. E também oferecer insumos de qualidade. É o medicamento na hora
certa, na medida certa e com o atendimento farmacêutico de qualidade”, completou. O projeto visa
promover a gestão eficiente e eficaz da Assistência
Farmacêutica do SUS.

Monitoramento ao
vivo de preservativos
masculinos de látex
Em 2017, a equipe de Garantia da
Qualidade do UNFPA implementou o rastreamento de temperatura das remessas de preservativos, monitorando as condições
desde o depósito do fornecedor
até o destino final.A iniciativa
visa melhorar o acesso a preservativos de qualidade garantida,
ajudando a divulgar o risco para
os usuários finais e minimizando
a perda de recursos devido a produtos danificados.

Segundo o representante do UNFPA no Brasil Jaime Nadal, a agência é o principal fornecedor em escala global
de insumos na área de saúde reprodutiva para o setor
público no mundo (medicamentos, kits diagnósticos,
métodos contraceptivos, produtos para saúde e outras
tecnologias). “Com a nossa atuação na América Latina
e no Caribe, também temos o interesse de ampliar o
trabalho realizado para outros países interessados. ”
Para o assessor regional para Segurança de Insumos
do UNFPA, Federico Tobar, a parceria oferece inúmeras
vantagens ao Brasil. “Grandes compradores de insumos de saúde compram por meio do UNFPA em torno
de 10 milhões de dólares em medicamentos. Além de
estar mais próximo dos países da América Latina e Caribe, o Brasil também possui uma agência reguladora
reconhecida como referência em todo o mundo. Qualquer produto registrado na Anvisa tem maior facilidade
de ser homologado na América Latina.”

A partir de 2018, uma análise de
qualidade adicional de preservativos masculinos de látex com base
no monitoramento on-line e no
monitoramento in loco será realizada mensalmente. A prática foi
desenvolvida para permitir a avaliação da qualidade dos preservativos masculinos de látex em lotes e
fornece uma visão geral mais ampla da qualidade da fabricação.
A análise permite ao UNFPA
alertar os fabricantes de preservativos sobre possíveis problemas de qualidade na produção de preservativos.
Também serve como

incentivo aos fabricantes que produzem preservativos de alta qualidade a manter seu nível atual. Se
aplicável, os fabricantes também
poderão usar a análise para melhorar aspectos de seus processos de
fabricação.
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Unicef Supply e UNFPA Procurement
assinam acordo conjunto para
móveis médicos
A Divisão de Suprimentos da Unicef (Unicef Supply) e a Filial
de Serviços de Aquisições do UNFPA (UNFPA Procurement)
assinaram um Contrato de Longo Prazo para o Fornecimento
de Móveis Médicos para representações e parceiros. O acordo envolve dois fornecedores e abrange mais de 30 produtos.
O processo conjunto de aquisições permite que o Unicef e o
UNFPA utilizem os conhecimentos mútuos, ao mesmo tempo
que economizam recursos por meio da realização de um processo de aquisição. Além disso, ao combinar seus volumes de
aquisições, o processo conjunto permite que ambas as agências ofereçam uma relação custos-benefícios alavancada
por uma posição de mercado.

Nova rede para laboratórios
de controle de qualidade de
preservativos masculinos
Desde 2010, o UNFPA trabalha com laboratórios nacionais
africanos que realizam testes de preservativos masculinos de
látex. Com base na solicitação dos laboratórios por maiores
oportunidades de colaboração e compartilhamento de informações, o UNFPA estabeleceu a AfroCondomNetwork, que
servirá como uma plataforma de comunicação para colaboração entre laboratórios e agências reguladoras.
Fazem parte da plataforma laboratórios nacionais e as agências reguladoras responsáveis pela garantia de qualidade
de preservativos de nove países; República Democrática do
Congo, Etiópia, Gana, Namíbia, Nigéria, Senegal, Uganda,
Zâmbia e Zimbábue.
Ao fomentar parcerias entre laboratórios nacionais, a parceria facilita a interação com agências reguladoras nacionais
na área promove a colaboração científica e técnica, além de
estar comprometida em proteger a saúde pública nos países
em que atua. Por meio do compartilhamento de informações, o desempenho e as habilidades técnicas dos funcionários do laboratório serão aprimorados, evitando a duplicação
dentro da rede.
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Comitiva brasileira participa
de encontro no Peru sobre
insumos de saúde reprodutiva
UNFPA e Fundo Global
renovam parceria
O UNFPA tem o prazer de anunciar a renovação
do acordo de parceria de aquisições com o Fundo
Global para 2018. Desde 2016, o UNFPA apoia a
missão do Fundo Global de acabar com a epidemia
de HIV, fornecendo preservativos de qualidade garantida a preços competitivos.
Na ausência de cura, a prevenção é crucial para
acabar com a AIDS. Como o único método eficaz
de prevenção de barreiras que oferece proteção
tripla contra o HIV, outras infecções sexualmente
transmissíveis e a gravidez indesejada, os preservativos continuam sendo um componente crítico dos
programas de prevenção do HIV/AIDS.
A colaboração permite que o Fundo Global e o
UNFPA obtenham uma posição diferenciada no
mercado global de produtos relacionados ao HIV/
AIDS. Trabalhando juntos e combinando volumes
de compras, podem ser alcançados preços mais
baixos e tempos de entrega mais rápidos - um aspecto central da maximização do acesso a produtos relacionados ao HIV/AIDS e que pode ajudar a
salvar a vida de milhões de pessoas.
Em 2017, os beneficiários do Fundo Global em 42
países receberam preservativos masculinos e femininos no valor total de mais de 10 milhões de dólares. A parceria renovada garante a continuação da
aquisição e entrega de preservativos masculinos e
femininos aos 60 países que recebem produtos de
saúde do Fundo Global.
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Entre os dias 20 e 22 de fevereiro, uma comitiva
brasileira participou de encontro em Lima, no Peru,
sobre insumos de saúde reprodutiva. A reunião faz
parte de iniciativa regional do Fundo de População
das Nações Unidas (UNFPA) e da Coalizão Global
para Insumos de Saúde Reprodutiva (ForoLAC),
que busca desenvolver estratégias que permitam
aos países da América do Sul alcançar maior acessibilidade na aquisição de insumos e medicamentos de saúde sexual reprodutiva.
Estiveram presentes profissionais da Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e
Peru. Integram a delegação brasileira técnicos da
Secretaria de Ciência e Insumos Estratégicos do
Ministério da Saúde (SCTIE), especificamente, do
Departamento da Assistência Farmacêutica (DAF)
e do Departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde (DECIIS).
Um dos temas de destaque do evento foi o painel
“Proteções financeiras e pré-qualificação da OMS: reflexões da América Latina e Caribe e do mundo”, onde
participantes puderam saber mais a fundo sobre o
processo de pré-qualificação de insumos para que integrem o catálogo da Organização Mundial de Saúde.
O evento permitiu a troca de experiências e a discussão sobre as prioridades regionais para alcançar
maior acesso a insumos em saúde sexual e reprodutiva na região. Foram delineadas algumas estratégias, entre elas a necessidade de criação de um Banco de Preços para a Região, o estabelecimento de
uma agenda conjunta para melhores preços e condições de venda, e a viabilidade de explorar o catálogo de produtos UNFPA / Procurement Service Branch
(PSB) com a possibilidade de firmar um acordo.
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