
 

ABRASP DEFINE COM ANVISA RETORNO DA LIBERAÇÃO PARAMÉTRICA 
À PAUTA DA REVISÃO DA FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

Em maio deste ano, depois da decisão de retirada de pauta do tema 
“Liberação Paramétrica” pelo CTT de Microbiologia da Farmacopéia Bra-
sileira, a ABRASP apresentou formalmente aos membros da Diretoria 
Colegiada da ANVISA sua posição contrária à decisão, o que, no entendi-
mento do setor, seria um retrocesso dentro do objetivo traçado pela 
própria FB de alcançar uma atualização que a aproximasse dos padrões 
americano e europeu. 
Depois disto, várias reuniões foram realizadas com membros da Diretoria 
ANVISA que abriga a Farmacopéia Brasileira, sob responsabilidade da 
Dra. Maria Cecília, membros da FB e Presidência da Agência, Dr. Dirceu 
Raposo. 
O pedido da ABRASP de retomada do tema no processo de revisão atual 
foi apreciado pela DICOL – Diretoria Colegiada da ANVISA que decidiu 
pela sua aprovação.  
Essa decisão que coroa o esforço da entidade de assegurar ao setor uma 
alternativa para o padrão atual de liberação de produtos com esteriliza-
ção terminal, foi comunicada aos membros da ABRASP reunidos em Bra-
sília em junho último com a presença da Dra. Maria Cecília e Dr. Antonio 
Carlos Bezerra.  
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A ABRASP esteve representada pela Dra. Ana Maria Pellim -Consultora Técnica; Dra.Alba Santos -Diretora Científica; Dr. João 
Luiz Elias - Vice-Presidente, e Luiz Moreira de Castro -Presidente. 
Com a decisão da ANVISA a Farmacopéia deve retomar a discussão do tema  Liberação Paramétrica considerando o  documen-

to encaminhado pela ABRASP. 
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CARLOS MAURICIO É CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA ABRASP PARA O BIÊNIO 2011/2012 

 

O engenheiro Carlos Mauricio, Scientific Affairs da empresa B. Braun, é candidato à 

Presidência da ABRASP compondo uma chapa de consenso formada a partir de consul-

ta aos associados. Carlos Mauricio, 54 anos, é carioca e reside em São Paulo, sendo 

casado e pai de dois filhos. Carlos Mauricio é formado em Engenharia Eletrônica pela 

UFRJ, possuindo Mestrado na mesma área e MBA em Marketing, ambos também pela 

UFRJ.  
Iniciou suas atividades na B. Braun em 1985, iniciando na área de desenvolvimento de 

produtos, passando depois por outras funções como a Gerência Industrial, Gerência de 

Produto, Gerência de Marketing da Unidade Basic Medical Care, Gerência de Marke-

ting da Divisão Hospitalar Care e, por fim, assumindo em abril deste ano o cargo de 

Scientific Affairs. 
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Segundo Carlos Mauricio, em sua gestão pretende dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado na ABRASP, princi-

palmente no que se refere à revisão da Farmacopéia Brasileira e seu impacto nas empresas. Também pretende, com o grupo 

diretivo, buscar alternativas para viabilizar a obtenção e divulgação de informações do setor (tamanho do mercado, market 

share, etc.), assim como estabelecer forma de divulgação e sigilo de informações. Por fim, Carlos Mauricio acha relevante for-

talecer a imagem da ABRASP perante o mercado. 

 
 
 

SERÁ TEMA DE DESTAQUE NO  
ENCONTRO ABRASP DESTE ANO  

Depois de discutir  a inclusão da Liberação Paramétrica na 

revisão da Farmacopéia Brasileira, a ABRASP passa a desenvol-
ver ações que visam disseminar conhecimento sobre o tema.  
A necessidade de ampliar a base de conhecimento sobre LP 
acontece tanto para técnicos do setor como dos órgãos regu-
ladores, de modo que a Associação deverá promover eventos 
e cursos que possam contribuir para o aprofundamento desse 
conhecimento. 
No Encontro Técnico e Empresarial deste ano, a ser realizado 
no Rio de Janeiro em Outubro , a ABRASP deverá dar início a 
esse trabalho.  
Com o apoio da ANVISA que deverá enviar seus técnicos ao 
Evento, a ABRASP dedicará meio dia da programação para 
abordar o tema. 
Foram convidados dois especialistas americanos para abordar 
o tema, além de técnicos brasileiros, como a Prof.ª Terezinha 
Andreoli, da Universidade de São Paulo. As apresentações em 
inglês terão tradução simultânea e serão seguidas de uma me-
sa redonda para debate e esclarecimento de dúvidas. Um dos 
palestrantes será Terry Munson, Vice-Presidente da Parexel 
International. Terry trabalha com auditoria farmacêutica, foi 
membro do Comitê de revisão da Farmacopéia Americana 
(USP) de 1985 a 2005, participando do grupo de microbiologia,   

e participou da harmonização da USP com a farmacopéia 
japonesa e a européia. 
Além de ter participado de vários estudos do FDA (Food Drug 
Administration) sobre processamento de produtos farmacêu-
ticos estéreis, é o representante dos Estados Unidos no Co-
mitê Técnico ISO 209, Controle de ambientes e sala limpa, no 
grupo de trabalho 2 sobre bio-contaminação  em sala limpa, 
no grupo de trabalho 8 sobre medição de gases em salas lim-
pas e no grupo de trabalho 9 sobre contaminação de superfí-
cies em sala limpa. 
O segundo palestrante será Michael Sadowski, Diretor de 
Suporte de Fabricação Estéril da Baxter Healthcare Corporati-
non, de Ilinois, Estados Unidos. Michael é membro da Advan-
cement of Medical Instrumentation (AAMI)  e da  Parenteral 
Drug Associaton (PDA).  
Na Baxter é o responsável pela Diretoria de Desenvolvimento 
de Produtos Estéreis, como também é membro do Comitê 
Executivo de Liderança e Esterilização da empresa. 
A ABRASP está finalizando a programação do Encontro 2010, 
mas já tem definido que o tema da Liberação Paramétrica 
será abordado no dia 22/10, segundo dia do Evento, no perí-
odo das 8:30 às 12:00 horas. 
 

             
       

 Faça sua inscrição  
 E.mail:  inscricao@abrasp.org.br. 



 
 
 
 
 

INFORMATIVO - abrasp 
JUNHO E JULHO 2010 

Maria Cecília Brito 

A construção de um instrumento estratégico que estabeleça os requisitos de qualidade para as matérias-primas e especialida-

des farmacêuticas comercializadas em nosso país configura-se um dos grandes desafios para a vigilância sanitária. Nesse senti-
do, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária trabalha na revisão e atualização da Farmacopéia Brasileira.  
A Farmacopéia é o código oficial que estabelece os parâmetros de qualidade e os métodos de análise para os insumos e medi-
camentos utilizados no país. De uso obrigatório para os que fabricam, manipulam, fracionam e controlam produtos farmacêuti-
cos, o compêndio é considerado questão de soberania nacional. 
Uma farmacopéia moderna e atualizada fornece os subsídios e ferramentas à Vigilância Sanitária, aos farmacêuticos a aos de-
mais profissionais, para impedir que ocorram problemas com produtos farmacêuticos (intoxicação, baixa resposta terapêutica, 
contaminação microbiológica e química, entre outros). Para isso, as monografias da farmacopéia descrevem especificações que 
garantem a qualidade desses produtos.  
Questões como características físicas e físico-químicas e metodologias de análise das substâncias são definidas por essas mo-
nografias.  
O desafio configura-se na medida em que a nova Farmacopéia Brasileira consiga contemplar particularidades de nosso país. 
Temos problemas de saúde específicos, decorrentes de situações geográficas, questões culturais, financeiras e até sociais das 
populações, que não podem ser desconsiderados. Por outro lado, não podemos esquecer as condições de nossos parques in-
dustriais, a tecnologia que nosso país domina e os produtos que fabricamos. 
Atualmente, ainda estão em vigor no Brasil textos das quatro farmacopéias já publicados. A primeira edição data de 1929, a 
segunda e a terceira edições são de 1959 e 1976, respectivamente.  
A última teve início em 1988 e foi publicada em seis fascículos nos anos de 1996, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2005. 
Para a revisão da Farmacopéia Brasileira, a ANVISA instituiu a Comissão da Farmacopéia Brasileira que conta com especialistas 
de diferentes áreas que envolvem os estudos farmacopêicos.  
As inclusões, denominações, atualizações e exclusões dos produtos farmacêuticos no compêndio são discutidas por Comitês 
Técnicos Temáticos específicos. Ao término desse processo será publicado um Código Farmacêutico Oficial atualizado em um 
compêndio único. A idéia é que o Brasil disponha de um instrumento estratégico que consiga, além de estabelecer os requisi-
tos de qualidade para os produtos farmacêuticos, harmonizar o avanço científico com o conhecimento popular, de acordo com 
a Política Nacional de Medicamentos do Ministério da Saúde. 

 
* MARIA CECÍLIA BRITO é Diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2005. Farmacêutica e bioquímica pela Universidade Fede-

ral de Goiás, foi chefe do Laboratório Regional de Análises Clínicas em Ceres (GO) e superintendente de Vigilância Sanitária e Ambiental da 
Secretaria de Estado de Goiás. 

INFORMAÇÕES ENCONTRO ABRASP 2010 

 

As inscrições para o Encontro da ABRASP que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de outubro, já estão abertas! 

Você pode se inscrever através do site: www. abrasp.org.br ou no e.mail inscricao@abrasp.org.br  informando os seguintes 
dados : Nome, Empresa, Telefone , E.mail e os  dias de sua participação. 
Lembramos que as reservas de hotel só poderão ser feitas através do e.mail  abrasp2@abrasp.org.br. 
80 apartamentos foram bloqueados para que possamos acomodar o maior número de participantes no mesmo local do e-
vento. 
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Abaixo valores e informações das categorias: 

 
 

* Os Apartamentos Superior, localizados no lado norte do prédio, possuem aproximadamente 31 metros quadrados e decora-
ção que complementa o ambiente tropical do hotel. Oferecem uma vista pitoresca da piscina, área de lazer, oceano, praias do 
Leblon e Ipanema, além de serem equipados com duas camas de casal, ou uma cama Queen Size, ou uma cama King Size. 
 

* Os apartamentos Luxo possuem aproximadamente 31 metros quadrados, decoração que complementa o ambiente tropical 
do hotel e oferecem uma vista panorâmica para o mar, incluindo as praias do Leblon, Ipanema e as ilhas tropicais Cagarra. To-
dos os apartamentos são equipados com duas camas de casal, ou uma cama Queen Size, ou uma cama King Size. 

* Hóspedes do Club possuem acesso especial ao Club Lounge. O Club Lounge oferece café da manhã e chá da tarde além de 
varias opções de bebidas. No Club Lounge você pode se conectar com amigos, reunir-se com sua equipe, ou simplesmente 
relaxar e assistir o seu programa de TV preferido. Se tiver algum trabalho a ser feito, copíadora / fax / impressora e comple-
mentos de escritório estão a disposição.  

Café da manhã privativo no lounge do 4º andar das 6h às 10h30; Chá da Tarde e Cocktail a tarde no lounge do 4º andar das 16 
às 19h; Internet no businnes center do 4º andar de 07 às 23 horas; Sala de reuniões (agendar com a recepcionista com antece-
dência); Health club (exceto serviços de SPA e massagem) 

* Localizadas do 8º ao 24º andar, nossas Suítes Júnior oferecem uma espetacular vista parcial para a montanha e o mar e são 
decoradas para combinar com os arredores tropicais. Elas também incluem closet e sala de estar separada. As Suítes Júnior 
possuem aproximadamente 35 metros quadrados, possuem cama Queen Size e oferecem roupão e chinelos.  

* Nossas amplas Suítes Executivas possuem área de dormir com mesa de café da manhã. A aconchegante área de estar possui 
uma mesa larga e porta de vidro deslizante com vista para a praia e oceano. Uma televisão de tela grande e mobília moderna 
completam as elegantes acomodações.  

Enfatizo que entre os dias 20 e 22 de outubro ocorrerá o 38º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Feira das Américas, 
por este motivo alguns hotéis já estão com super lotação neste período.   
 
OUTRAS INFORMAÇÕES ACESSE  
www.abrasp.org.br ou ligue Fone: (11) 3897-9770/ 9771 . 
 
AGUARDAMOS SUA INSCRIÇÃO 
Secretaria - ABRASP 

Categoria Tarifa Grupo Single Tarifa Grupo Double 

Superior (Vista parcial Mar e 
Piscina) 

R$ 428,00 R$ 458,00 

Luxo (Vista frente Mar) R$ 466,00 R$ 496,00 

Club Room (Vista frente Mar) R$ 523,00 R$ 553,00 

Suíte Junior (Vista Parcial Mar) R$ 542,00 R$ 572,00 

Suíte Executiva (Vista frente 
Mar) 

R$ 580,00 R$ 610,0  0 

LUIZ MOREIRA DE CASTRO 
Presidente                                         

JOÃO LUIZ ELIAS 
Vice-Presidente 

ALBA SANTOS 
Diretora Técnica - Científica 

MÁRIO FINATTI 
   Diretor Admin-Financeiro 

ANDRÉ ALI MERE                                                   
Diretor Econômico                                          

DIRETORIA EXECUTIVA ABRASP 

 


