
EMPRESAS PATROCINADORAS CONFIRMADAS NO  
ENCONTRO DA ABRASP DE 2010 

A cada ano, mais empresas se mostram interessadas em participar do 
Encontro Anual da ABRASP, motivadas pelo volume de investimentos 
que as empresas produtoras vêm realizando nos últimos três anos, com 
tendência ao crescimento.  

A procura este ano superou as expectativas e a ABRASP teve dificulda-
des para atender a todos os interessados para ministrarem palestras , 
ficando alguns fora da Programação do Evento. 

As empresas patrocinadoras, além de trazer informações sobre as novas 
tecnologias, contribuem muito para o aumento do conhecimento técni-
co do setor em relação aos equipamentos, processos, novas aplicações e 
avanços em direção aos processos de regulamentação. Com isto, ga-
nham todos. 

O formato definido pela ABRASP para participação dessas empresas é o 
de uma apresentação de 20 minutos em Data Show ou filme, seguido de 
perguntas e respostas, e, ao longo do Evento, em espaço (sala) reserva-
do para atendimento aos técnicos e interessados em maiores informa-
ções e/ou negociações. 

A presença dos patrocinadores também permite ampliar o relaciona-
mento entre empresas produtoras e fornecedores, criando laços que se 
estendem após o Evento. 

Confirmada a presença das seguintes empresas: ACIC; ALMAPAL; AUS-
TAR; CCF; CHINA SUN; CORN; GF; KIEFEL ; MAQUIDREX ; ROMMELAG  E 
SCHÖLLER BLECKMANN. 
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INFORMAÇÕES ECONTRO ABRASP 

HOSPEDAGEM  
 

Informamos que todos os apartamentos bloqueados no Hotel Sheraton pela ABRASP já foram fechados. 

O Hotel está com um número reduzido de apartamentos disponíveis. 

Solicitamos as empresas interessadas em participar, que  nos envie o mais breve possível  os dados de reservas. 

As inscrições continuam abertas  
até o dia 13 de Outubro! 

 

OBS.: Devido a reforma da fachada do HOTEL , os quartos disponíveis encontram-se com uma 
tela de proteção nas janelas.  
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LINHA TÊNUE  
Dr. Pedro Ivo Sebba Ramalho  

As agências reguladoras, principal novidade no arranjo institucional do Estado brasileiro nos últimos anos, foram criadas num 
ambiente de reformas orientadas para o mercado. A alta especialização dos seus quadros, aliada às debilidades de exercício do 
controle pelos políticos e cidadãos, enseja um natural insulamento de suas burocracias, restringindo a possibilidade de acom-
panhamento dos atos dos reguladores e ampliando o déficit democrático. 
 
Por outro lado, as agências parecem cada vez mais apresentar um padrão de "desinsulamento" do Estado, representado por 
várias iniciativas de ampliação do acesso a informações e estímulo à participação da sociedade. Contrato de gestão, ouvidoria, 
conselhos de controle, reuniões e consultas públicas, elaboração de relatórios e maior acesso a informações são bons exem-
plos. A padronização do desenho institucional e das atividades das agências reguladoras federais, prevista no projeto de Lei 
Geral, caminha nessa direção, fortalecendo a autonomia e o papel desses órgãos na necessária previsibilidade do processo 
decisório e estabilidade das regras para os negócios. 
 
A definição anual de uma agenda regulatória em cada agência é um exemplo disso. O projeto ainda amplia a transparência e a 
participação dos consumidores no processo regulatório, o que assegura maior equilíbrio entre setores produtivos e cidadãos. 
As agências encontram-se numa tênue linha entre a transparência e controle de seus atos, por um lado, e a tendência ao movi- 
mento insular de suas burocracias especializadas, por outro. Assim, a mitigação do chamado risco regulatório poderia ser al-
cançada por meio da ampliação concomitante da independência, da prestação de contas e da transparência das agências. 
 
A independência das agências é exercida pelos seus dirigentes em relação aos grupos de interesses, incluindo-se agentes do 
governo. Instrumentos importantes são o mandato estável, a não subordinação ao ministério supervisor e a efetiva autonomia 
administrativo-financeira. A prestação de contas aproxima a agência do marco regulatório e da política setorial traçada pelo 
governo e, em última instância, dos objetivos dos eleitores. A transparência pode ser entendida como o compromisso do Esta-
do de fornecer informação sistemática aos governados. E pode ser reforçada pelo conhecimento das regras de tomada de deci-
são e pela publicidade dos atos. 
 
Tais mecanismos reduzem as incertezas do público e funcionam como mecanismo de controle da captura dos agentes regula-
dores. Um resultado esperado é o reconhecimento da autoridade reguladora como confiável e ética. Assim, as agências pode-
rão se tornar merecedoras do crédito da população e dos agentes de mercado, regulados pelo Estado. Para as agências regula-
doras, a transparência das ações torna-se fundamental considerando que a função primordial desses órgãos é mitigar o risco 
regulatório estatal, estimulando os investimentos e garantindo o acesso, a segurança e a qualidade dos produtos a todos. 
 
          PEDRO lVO SEBBA RAMALHO é Diretor-Adjunto da Presidência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (ANVISA). 

Todos os associados Fabricantes e Fornecedores beneficiaram-se com a mudança da Sede 
da ABRASP para o Sindusfarma. 
O SINDUSFARMA oferece a ABRASP suas instalações completas com todos os recursos multi-
mídias; auditório com capacidade de até 114 pessoas;salas de reuniões com capacidade 
de   25, 12 e 08 pessoas;telefonia interligada e recepção para triagem de visitantes; serviços 
de Clipping gerado pelo Sindusfarma; boletins informativos gerados pelo Sindusfarma; parti-
cipação em reuniões , grupos de trabalho e plenárias de interesse recíproco ; os associados 
poderão participar como convidados, das reuniões plenárias de ambas as entidades; pode-
rão estruturar atividades em conjunto que incluem programas educacionais, edição de livros 
e reuniões com autoridades. 
Através desses benefícios a entidade consegue manter seu associado cada dia mais antena-
do nos assuntos de maior relevância do setor de Soluções Parenterais. 

O acesso aos cursos, workshops, palestras, programas educacionais promovidos, isolado ou conjuntamente está liberado a 
todos os associados e o pagamento  das inscrições  será sempre  como associado SINDUSFARMA. 
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A convite do Sindusfarma, a ANVISA se reuniu com 
profissionais da indústria farmacêutica para discutir, 
entre outros assuntos, as atualizações das informa-
ções sobre inspeções para Certificação de Boas Prá-
ticas de Fabricação de Medicamentos (CBPF) e as 
emissões dos CBPF nacionais e internacionais. 

O Gerente de Inspeção, Certificação de Insumos e Medicamentos (Gimed) da ANVISA, Marcelo Vogler, apresentou números 
referente as inspeções nacionais de medicamentos nos períodos de 2008, 2009 e 2010 e projetou, para este ano, crescimento 
de 17,65% sobre as 496 inspeções do ano anterior. 
Vogler ainda elogiou a iniciativa do Sindusfarma em promover este encontro entre a ANVISA e a indústria. “A troca de informa-
ções é interessante para todos, pois podemos atualizar o setor em relação ao que está sendo discutido internamente na ANVI-
SA; é importante para nós, pois recebemos um feedback a respeito de como o setor pensa sobre determinado assunto e isso é 
fundamental”, destacou Vogler. 
O Gerente de Qualidade e Meio Ambiente do Sindusfarma, Jair Calixto, falou da importância desta reunião para a indústria. “A 
inspeção de medicamentos da ANVISA é uma área muito importante para a indústria farmacêutica, que tem como conseqüên-
cia imediata a emissão do certificado de boas práticas de fabricação para as empresas, e sem esse certificado ela não consegue 
ter sua situação operacional regularizada”, disse Jair. “Além disso, a Gerência de Inspeção da ANVISA tem sempre atendido o 
Sindusfarma e associados de modo bastante atencioso e comprometido”. 
O evento aconteceu no dia (15/09), no auditório do Club Transatlântico, em São Paulo, e contou com a participação de mais de 
140 profissionais da indústria farmacêutica. 

 
STF DEVE JULGAR EM OUTUBRO BASE DE CÁLCULO  

DO PIS-COFINS 
 

Informações que circulam nos meios jurídicos dão conta de que o Supremo Tribunal Federal 
(STF) irá decidir impreterivelmente até a primeira quinzena de outubro a inconstitucionalida-
de da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.  
Até o momento, já foram proferidos seis votos a favor dos contribuintes (maioria absoluta). 
É importante ressaltar que o STF tem a prerrogativa de restringir/modular os efeitos da deci-
são apenas para as empresas que ingressaram com a medida judicial até a data do julgamen-
to, dado o potencial impacto nos cofres públicos que a decisão deve causar.  

Diante desse risco e considerando a necessidade de levantamento da documentação pertinente para ajuizamento da aludida 
ação, é recomendável que as empresas que ainda não ingressaram com a medida judicial avaliem com urgência com suas as-
sessorias jurídicas a viabilidade de fazê-lo antes da conclusão do julgamento, visando garantir não só o direito em relação aos 
recolhimentos futuros, mas também em relação aos créditos dos últimos cinco anos. 

 
ENCONTRO COM A ANVISA  

DISCUTIU O ATUAL STATUS DAS INSPE-
ÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS 

DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS 



INFORMATIVO - abrasp 
AGOSTO / SETEMBRO 2010 

EVENTOS   

07 de Outubro de 2010 - WORKSHOP FARMA MARKETING 2ª edição de 2010 
Este Workshop tem como objetivo mostrar, de forma clara e prática, as atividades desenvolvidas pelo marketing no planeja-
mento estratégico das indústrias farmacêuticas.  
Deste modo, serão integradas, através de exercícios práticos, as diversas ações desenvolvidas no planejamento estratégico de 
marketing e as interfaces encontradas nas atividades cotidianas dos profissionais desse setor. 
 
 Programa Preliminar 
Planejamento de marketing na indústria farmacêutica; Ambiente de negócios; Produtos Mercado potencial; Distribuição; Estra-
tégia promocional e Implementação das ações táticas. 
 Ministrante: Inajar de Souza 
 Data e Local: 07 de Outubro ; Horário: 08h30 às 17h00; Local: Sede do Sindusfarma - Endereço: Rua Alvorada nº 1280 – 

Vila Olímpia. 
 Informações e Inscrições:  

Contatar: Vanessa B. Vicente – Secretária Sindusfarma 
Telefone: (11) 3897-9779 – e.mail: vanessa@sindusfarma.org.br  
Serão fornecidos: materiais didáticos e certificado (Será emitido aos participantes que tiverem freqüência mínima de 
75%); Inscrições Somente On line: www.sindusfarma.org.br 

 Contribuição para Material Didático: Não cotista – R$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)  
                                                                    Não associada – R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) 
            

13 e 14 de Outubro - SISTEMA PIC DE INSPEÇÃO DE UNIDADES FABRIS FARMACÊUTICAS  
Apresentar os conceitos internacionais EMEA/FDA sobre as PIC Inspections.  
Abordagem da(s) agência(s) e dos inspetores 
Atualização das normas usadas nas inspeções. 
Classificação das áreas usadas nas diferentes fabricações: segregada, separada, dedicada para  antibióticos, hormônios, citostá-
ticos. 
Sistema de água. 
Produção automatizada. 
Sistema de classificação de ar para as diferentes salas de fabricação das formas farmacêuticas. 
 

EVENTOS - RELAÇÕES SINDICAIS E TRABALHISTAS 
15 de outubro - Como evitar erros e multas na área Trabalhista e Previdenciária  
 

29 de Outubro – RASTREABILIDADE E FALSIFICAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA EUROPA – THOMAS ZIMMER 
 

SOBRE OS EVENTOS SINDUFARMA FAVOR ENTRAR EM CONTATO 
Sra.  Vanessa B. Vicente – Secretária Sindusfarma 

Telefone: (11) 3897-9779 – e.mail: vanessa@sindusfarma.org.br  



 

        ABRASP NEGOCIA LEVANTAMENTO DE DADOS DO SETOR 
O segmento de soluções parenterais carece de informações confiáveis e capazes de orientar os gestores na tomada de deci-
sões e, sobretudo, na elaboração de seus planejamentos estratégicos. 
Em 2006, a ABRASP iniciou um projeto de coleta de dados, tendo como agente a empresa Gênix, mais tarde adquirida pelo 
IMS. Todavia, esse processo não foi adiante porque algumas empresas não se estruturaram para transmitirem os dados de 
seus respectivos faturamentos. Os dados, depois de tabulados, eram distribuídos às empresas que recebiam a informação do 

“mercado total” e a sua própria informação, mantendo-se assim o sigilo dos dados específicos 
de cada fabricante. 
Por desconhecimento de alguns sobre a importância das informações para um bom planeja-
mento, o projeto fracassou. Porém, para a Diretoria da ABRASP, os tempos mudaram. Os em-
presários estão maduros, o nível técnico evoluiu e as empresas se vêem agora diante de um 
processo em que as tomadas de decisões são feitas com base em dados nada confiáveis, au-
mentando o risco de erros que podem comprometer o negócio no futuro. 
Para o Presidente da ABRASP, Luiz Moreira de Castro, “a falta de dados concretos sobre o mer-
cado de soluções parenterais impede uma análise apurada do ambiente externo e distorce a 
percepção dos cenários por parte dos gestores”. O futuro Presidente da Associação, Carlos 
Mauricio, vê como essencial o levantamento dos dados do setor, “de tal forma que essas infor-

mações possam contribuir para as empresas agirem e não apenas reagirem às tendências do mercado”. 
A empresa New BD, que tem como principal produto a análise do mercado público de saúde, apresentou à Diretoria da A-
BRASP, dia 16 de setembro , uma proposta para o levantamento de dados do segmento de soluções parenterais (pequeno e 
grande volume) e de concentrados para hemodiálise (CHD). 
Posteriormente, a Entidade repassará às empresas os detalhes da proposta para que possa ser aprovada. A princípio, a inten-
ção é levantar os dados totais do segmento em 2010 e, a partir de 2011, levantamentos mensais, acumulado 12 meses e ano 
vigente. 

para o aspecto técnico, onde a empresa busca consolidar-se como 

fornecedora de polímeros de uso farmacêutico, e uma aceitação do 

aspecto social que envolve a produção e uso das soluções parente-

rais. Apesar da tendência de alta, que deve se manter ao longo de 

2011, Paulo Coelho propôs a manutenção dos preços do polietileno 

até o encerramento do ano e, caso não haja alteração dos preços de 

mercado, efetivar aumentos de forma menos impactante, facilitando 

a absorção por parte das empresas produtoras, com o repasse mais 

suave para o mercado. Nesse sentido, se dispõe a manter o canal de 

comunicação com a Abrasp, de forma a administrar esse processo 

com o menor impacto possível. A Braskem, depois de efetivada a 

incorporação da Quattor, deverá transformar-se na única fornecedo-

ra brasileira de polímeros como o polietileno para o setor farmacêu-

tico. Contudo, na visão da empresa, essa situação não deverá de 

forma alguma alterar a política de preços atual visto que os mesmos 

são regulados pelo mercado internacional. A empresa acrescenta 

também que os seus preços, hoje, estão abaixo dos preços interna-

cionais. 
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A Diretoria da Abrasp, representada pelos Srs. Luiz Moreira de Cas-

tro e Mario Finatti, Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro, 

respectivamente, esteve reunida com o Sr. Paulo Coelho, Gerente de 

Contas da Braskem, na sede desse último, com o objetivo de discuti-

rem o fornecimento, tendências e preços de polímeros utilizados na 

produção de soluções parenterais. 

Os dirigentes da Abrasp manifestaram suas preocupações com as 

mudanças que ocorreram no Brasil, depois da incorporação de ou-

tras produtoras de polímeros pela Braskem. O Sr. Paulo Coelho ex-

pôs sobre o mercado atual, ressaltando o elevado aumento de con-

sumo depois da retomada da economia mundial, pós-crise, sobretu-

do nos mercados emergentes. Diante disto, existe uma forte tendên-

cia de aumento dos preços, como um processo natural decorrente 

do aumento da demanda. 

Com relação às soluções parenterais, a Braskem, segundo Coelho, 

entende que se trata de um produto farmacêutico de uso básico nos 

hospitais, com impacto elevado nos gastos com saúde pública, mere-

cendo assim uma visão diferente. Ele ainda destacou que a posição 

da  Braskem  não é  de c unho econômico,  nesse  caso,  mas voltada  

ABRASP FAZ ACORDO COM BRASKEM PARA “SEGURAR” AUMENTOS DE PREÇOS ATÉ O FIM DO ANO 
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No dia 02 de setembro a Diretora Técnica da ABRASP Alba Santos se reuniu com os Técnicos das empresas associadas para elaboração e con-
solidação de sugestões exclusivas do setor para a CP 86/10. Após a conclusão deste trabalho a sugestão da Entidade foi encaminhada para a 
ANVISA. 
 
Atendendo demanda recebida pelo setor, foi protocolado em setembro na CRMED - Coordenação de Registro de Medicamentos , um ofício 
solicitando esclarecimentos e orientações quanto aos critérios a serem adotados pelos produtores de Soluções Parenterais de Grande Volu-
me em relação ao volume de envase de seus produtos.  
 
Em 17 de Setembro a Diretoria da ABRASP representada por seu Vice Presidente Sr. João Luiz Elias e a Diretora Técnica Sra. Alba Santos, este-
ve reunida com a Dra. Maria Cecília Martins Brito para formalizar convite para participação no Encontro Técnico da ABRASP e para oferecer à 
ANVISA a possibilidade de um workshop sobre liberação paramétrica. Outros representantes da ANVISA foram convidados para participação 
no nosso evento, incluindo Dr. Dirceu Raposo, Dr. Dirceu Barbano, Dra. Marília Cunha e Dr. Marcelo Vogler. 
 
 

Dando continuidade a reuniões periódicas, a Diretora Técnica Alba Santos pretende realizar uma Reunião Técnica 
na noite de 21 de Outubro em nosso Encontro no Rio de Janeiro. Todos os Técnicos de nossas empresas associa-

das estão convidados a participar. Programem-se!!  

ANVISA FAZ ACORDO COM OS ESTADOS UNIDOS PARA AGILIZAR O REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
A ANVISA  e a agência americana FDA (Food and Drug Administration) firmaram, na última quarta-feira (24/09), em Washing-
ton, um acordo para agilizar o registro de medicamentos e acelerar a avaliação sobre a retirada de produtos do mercado.  
O acordo é a primeira etapa para o reconhecimento mútuo entre as duas agências e envolve três áreas distintas: registro de 
medicamentos, equipamentos e produtos médicos, inspeções e vigilância pós-mercado.  
A medida vai permitir a troca de todas as informações sobre registro de medicamentos entre as duas agências, o que facilitará 
a liberação de venda do produto e evitará que a análise da documentação das empresas seja feita duas vezes.  
Outra novidade é que ANVISA e FDA passam a reconhecer as inspeções realizadas pela sua correspondente no país estrangei-
ro. Segundo o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o acordo é um reconhecimento do trabalho que é desenvolvido pela 
ANVISA e terá grande impacto na agilidade e segurança dos processos.  


