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EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 

Exame de suficiência em língua inglesa (22/02/2018) 

 

Nome: ____________________________________________ Nível:  M ( )      D ( ) 

 

Programa de Pós-Graduação: PPGCF (  )      PPGIF (  ) 
 

O texto abaixo será utilizado para responder a questões que seguem. 
 
 

Windows of opportunities and technological innovation in the Brazilian 
pharmaceutical industry 

 
In Brazil, government measures to foment innovation in drugs and medicines have been motivated 
historically by imbalances in the sector's balance of payments. Reducing the dependence on imports of 
pharmaceutical products has been a strategic objective of various industrial policies 40), (41. More recently, 
however, public policies have aimed at technological innovation in companies seeking to mitigate the 
financial risks associated with the initial product development stages.  
In addition to commercial aspects, policies to stimulate internal R&D (Research and Development) activities 
are justified by their potential sociopolitical and geographic impacts. The concentration of R&D activities in a 
few countries and global companies has led to increasing abandonment of the more vulnerable segments of 
the population. Other authors 42 call attention to the fact that it is precisely the poorest and most 
underprivileged areas that have few or no health care options; and that even when they exist, the existing 
treatments are not necessarily accessible. The importance of each country's internal scientific effort is 
highlighted by the argument that different epidemiological profiles lead to different demands on the 
innovation systems 43. Along the same line, authors 12 have highlighted the unfavorable position of less 
developed countries as a function of the lack of specific medicines for their populations' needs. Such issues 
reinforce the perception that the autonomy of productive segments in health is related to public policy 
sovereignty, among other areas of national development 44. 
The Brazilian Federal Government acts in financing innovation through the Program to Support the 
Development of the Health Industrial Complex (PROFARMA) and the Technological Fund (FUNTEC) of the 
National Economic and Social Development Bank (BNDES), providing funding for production, innovation, 
company restructuring, and exports. As of 2013, some 100 projects had been approved or were under 
analysis, totaling BRL 3 billion in financing. Additionally, the Financing Agency for Studies and Research 
(Finep) coordinates the economic subventions program, which, since its conception, has featured the 
concept of risk-sharing to favor innovation 7), (45. 
The importance assigned by Federal Government programs to biotechnology and nanotechnology appears 
in the creation of exclusive credit channels offered by the principal funding agencies. PROFARMA, the CT-
Biotec Sector Fund, and Finep's calls for bids for economic subventions earmark specific funding to foment 
innovations in biopharmaceuticals. Investments are supported for research, development, and related 
services, contemplating those needed to build intangible capital and physical infrastructure in the chain of 
R&D and production of biotechnological products 46. 
As for demand policies, some important changes have occurred in the regulatory framework, like Law 
12,715/2012, which allows waiving public tenders in the case of strategic technology transfers for the SUS, 
and Law 12,349/2010, which regulates government purchases as an instrument to open the market to 
domestic innovative products, allowing the application of a preference margin up to 25% for products 
manufactured by Brazilian companies without public bids, when the object of the purchase is the result of 
technological innovation 47. In addition, recent years seen advances in the regulatory framework, described 
in detail in studies 14), (27 focused on this analysis. There is also another line to this strategy involving action 
by the Brazilian Ministry of Health in managing the acquisition of medicines for the SUS, to cite another  
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example. Centralization of purchases of strategic products within the National Policy for Pharmaceutical 
Assistance is linked to the proposal of the Industrial Development Policy (PDP) to use the state's purchasing 
power as a mechanism for stimulating innovation 48. 

 Reference: Paulo Bastos Tigre1; Caio Victor Machado França do Nascimento1; Laís Silveira Costa2 , Cad. Saúde 
Pública vol.32  supl.2 Rio de Janeiro  2016  Epub Nov 03, 2016     http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00103315   

 

De acordo com texto acima, responda às questões de 1 a 5. 
 

1. Classifique as sentenças abaixo como V (Verdadeiro) ou F (Falso) de acordo com o texto. 

(Pontuação 2,0). 

(Nesta questão está sendo avaliada a sua capacidade de interpretação de texto na língua inglesa e de 
gramática básica) 

 

(  V ) Os verbos ”been” (linha 3), “led” (linha 8) e “occurred” (linha 30) estão todos no particípio. 

( F  ) A palavra “like” (linha 30) significa “gostar” nessa frase. 

(  V ) O pronome relativo “which” (linha 22) pode ser substituído pelo também pronome relativo 

“that” sem prejuízos para o sentido da frase. 

(  F ) As palavras “less” (linha 13) e “intangible” (linha 28) são conjunções. 

(  V ) O advérbio “in addition” (linhas 6 e 35) significa o mesmo que o advérbio “regardless”. 

 

Responda às questões de 2 a 5 em português.  
(Nesta questão está sendo avaliada sua capacidade de interpretação de texto na língua inglesa) 
 

2. Quais foram os motivos que fizeram o governo investir em novas medidas a cerca de 

medicamentos? (Pontuação 1,0) 
 

No Brasil, as medidas do governo para fomentar a inovação nas drogas e medicamentos tem sido 
motivados historicamente por desiquilibrios no setor de balanço de pagamentos. Reduzindo a dependência 
na importação de produtos farmacêuticos tem sido um objetivo estratégico de várias políticas industriais. 
Mais recentemente, entretanto, politicas públicas tem visado a inovação tecnológica em empresas que 
procuram atenuar os riscos financeiros associados com os estágios iniciais de desenvolvimento de 
produtos.  
 

3. Duas leis são mencionadas no texto sobre a estrutura regulatória. Explique quais 

mudanças e implicações essas leis proporcionaram na estrutura regulatória. (Pontuação 

1,5) 

 
Assim como as políticas em demanda, algumas mudanças importantes tem ocorrido na estrutura 
regulatória, como a lei 12,715/2012, que permite dispensa de concurso public no caso de transferência 
tecnológica estratégica para o SUS, e a Lei 12,349/2010, que regula as aquisições governamentais como 
um instrumento para se abrir o mercado para produtos domésticos inovadores, permitindo a aplicação de 
uma margem de preferência de até 25% para produtos manufaturados por empresas brasileiras  sem 
licitação pública, quando o objeto da aquisição é o resultado de inovação tecnológica. Além disso, os anos 
recentes mostram avanços na estrutura regulatória, descrita em detalhes nas pesquisas focadas nesta 
análise. Também existe uma outra linha para esta estratégia envolvendo ações feitas pelo Ministério da 
saúde brasileiro em gerenciar a aquisição de medicamentos pelo SUS, citando outro exemplo. A 
centralização das aquisições de produtos estratégicos dentro da Política Nacional para a Assistência 
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 Farmacêutica está ligada a proposta da Política de Desenvolvimento Industrial (PDP) de usar o poder de 
aquisição do estado como um mecanismo para estimular a inovação. 
 

4. O texto menciona atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de medicamentos. 

Por que estas são estimuladas, onde se concentram e o que autores variados explanam a 

respeito? (Pontuação 1,0) 

 
Além dos aspectos comerciais, as políticas para estimular atividades de pesquisa e desenvolvimento 
internas são justificadas pelos seus impactos sociopolíticos e geográficos. A concentração de atividades de 
pesquisa e desenvolvimento em uns poucos países e empresas globais tem liderado o aumento do 
abandono dos segmentos mais vulneráveis da população. Outros autores chamam a atenção para o fato  
que é precisamente as áreas mais pobres e desprivilegiadas que tem pouca ou nenhuma opção de 
cuidados a saúde; e que mesmo quando estas existem, a existência de tratamentos não são 
necessariamente acessíveis. A importância do esforço interno científico de cada país é ressaltado pelo 
argumemto que os diferentes perfis epidemiológicos levam a diferentes demandas nos sistemas de 
inovação. Baseado na mesma linha, os autores tem ressaltado a posição desfavorável de países menos 
desenvolvidos como uma função da falta de medicamentos para as necessidades de suas populações. Tais 
questões reforçam a percepção que a autonomia da produtividade dos segmentos da saúde está 
relacionada a soberania das políticas públicas, entre outras áreas do desenvolvimento nacional. 

 

5. Quais os programas que o governo federal utiliza para financiar as pesquisas nessa área 

farmacêutica? (Pontuação 1,0) 

 
O governo federal brasileiro atua  no financiamento da inovação através do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do complex Industrial da saúde (PROFARMA)  e o Fundo Tecnológico (FUNTEC)  do 
Banco de Desenvolvimento Social e Econômico (BNDES), fornecendo fundos para a produçãox, inovação , 
reestruturação da empresa e exportação. A partir de 2013, cerca de 100 projetos foram aprovados ou 
estavam sob análise, totalizando 3 bilhões de reais em financimento. Além disso, A Agência de 
Finanaciamento para pesquisa e estudos (Finep) coordena o porgrama de subvenção econômica, qu8e 
desde sua concepção tem apresentado o conceito de partilha de riscos a favor da  inovação. 
 

Com relação ao texto abaixo ANACLETO, Tânia Azevedo; PERINI, Edson; ROSA, Mário Borges  and  CESAR, Cibele 

Comini. Medication errors and drug-dispensing systems in a hospital pharmacy. Clinics [online]. 2005, vol.60, n.4, pp.325-332. 

ISSN 1807-5932.  http://dx.doi.org/10.1590/S1807-59322005000400011., traduza para o português o título, o abstract 
e as key words. (Pontuação 3,5). 
 

(Nesta questão está sendo avaliada a sua capacidade de tradução de texto da língua inglesa para a 
língua portuguesa). 
 

Medication errors and drug-dispensing systems in a hospital pharmacy 

ABSTRACT 

Pharmacies permeate and interconnect various actions developed in different sectors within the 
complex process of the use of drugs in a hospital. Dispensing failures mean that a breach has 
occurred in one of the last safety links in the use of drugs. Although most failures do not harm 
patients, their existence suggests fragility in the process and indicates an increased risk of severe 
accidents. Present concepts on drug-related incidents may be classified as side effects, adverse 
effects, and medication errors. Among these are dispensing errors, usually associated with poor 
safety and inefficient dispensing systems. Factors associated with dispensing errors may be 
communication failures, problems related to package labels, work overload, the physical structure  
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of the working environment, distraction and interruption, the use of incorrect and outdated 
information sources and the lack of patient knowledge and education about the drugs they use. So 
called banal dispensing errors reach significant epidemiological levels. The purpose of this paper, 
which is part of a study on the occurrence of dispensing errors in the pharmacy of a large hospital, 
is to review the main concepts that guide studies on adverse effects and to provide an update on 
dispensing errors. 

Key words: Medication errors; Dispensing errors; Drugs; Pharmacy; Adverse effects.  

Erros de medicação e sistemas de dispensação de medicamentos em farmácia hospitalar 

A farmácia hospitalar permeia e interliga várias ações desenvolvidas em diferentes setores no 

complexo processo de utilização do medicamento dentro do hospital. Falhas na dispensação 

significam o rompimento de um dos últimos elos na segurança do uso dos medicamentos. Ainda 

que grande parte dessas falhas não cause danos aos pacientes, sua existência denuncia 

fragilidade no processo e indica, em uma relação direta, riscos maiores de ocorrência de 

acidentes graves. Os conceitos atuais dos incidentes relacionados a medicamentos podem ser 

categorizados em grupos e incluem as reações adversas, os eventos adversos e os erros de 

medicação. Dentre estes se inclui os erros de dispensação, cujas causas mais comuns se 

associam ao caráter inseguro e ineficiente dos próprios sistemas de dispensação. Os fatores 

associados a estes erros se resumem nas falhas de comunicação, nos problemas relacionados à 

rotulagem e embalagem dos medicamentos, na sobrecarga de trabalho e na estrutura da área de 

trabalho, nas distrações e interrupções, no uso de fontes de informação incorretas e 

desatualizadas e na falta de conhecimento e educação do paciente sobre os medicamentos que 

utiliza. O erro de dispensação, ainda que em muitos casos possa ser classificado como banal, 

assume níveis epidemiológicos importantes. Este artigo, parte de um estudo sobre a ocorrência de 

erros de dispensação na farmácia de um hospital geral de grande porte, visa divulgar uma revisão 

sobre os principais conceitos que hoje norteiam os estudos sobre eventos adversos, bem como o 

estágio atual do conhecimento sobre os erros de dispensação. 

Keywords : Erros de medicação; Erros de dispensação; Medicamentos; Farmácia Hospitalar; 
Eventos adversos. 

 
 
 

Boa prova!! 
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