
 
A Organização Pan-

Americana da Saúde 
(Opas/OMS) concedeu 
nota máxima à atuação da 
vigilância sanitária brasi-
leira. Uma equipe formada 
por profissionais do Méxi-
co, Colômbia, Chile, Vene-
zuela e Portugal, após 
passar uma semana co-
nhecendo e avaliando o 
Sistema Nacional de Vigi-
lância Sanitária (SNVS), 
divulgou, no dia 07 de 
maio, os resultados da 

auditoria.  
O processo, conhecido como pré-qualificação, reconhece a qualidade do 
trabalho desenvolvido pelo Brasil e amplia o mercado mundial para os 
produtos produzidos no país. Com o reconhecimento da Opas, a Agência 
pode participar dos processos licitatórios do Fundo estratégico da Orga-
nização Mundial da Saúde. Este fundo assegura um fluxo constante de 
medicamentos e insumos a um custo reduzido para os programas priori - 
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tários de saúde pública dos países associados.  
Além da Anvisa, foram avaliados o Instituto Octavio Magalhães (Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais) e a vigi-
lância sanitária de Goiás, que representaram os estados e municípios do Sistema. Um laboratório do pólo farmoquímico de 
Anápolis (GO) representou os fabricantes de medicamentos. 
 

Nota máxima 
 

O sistema de vigilância sanitária brasileiro recebeu nível IV (o maior possível) em todos os critérios avaliados: sistema regula-
dor, autoridade reguladora nacional (Anvisa), registro sanitário, licenciamento de produtos, vigilância de mercado, farmacovi-
gilância, estudos clínicos, inspeção e fiscalização de laboratório nacional.  
Os inspetores destacaram as peculiaridades do país, como a vasta extensão territorial e o tamanho da população como desafi-
os para a atuação da vigilância sanitária. A estrutura político-administrativa do sistema de saúde brasileiro, com entes descen-
tralizados e independentes administrativamente, também chamou a atenção da equipe.  
O chefe da missão da OPAS, Jose Peñas, esclareceu a metodologia utilizada pela auditoria. “Realizamos durante essa semana, 
entrevistas com técnicos e gestores, revisão de documentação, verificação e validação de processos e visitamos os estados de 
Goiás e Minas Gerais”, disse.” Jose Peñas destacou ainda uma iniciativa da Agência: a Anvisa Atende, a central de atendimento 
telefônico e eletrônico.  
A auditoria apontou outros pontos fortes da Anvisa: pessoal altamente qualificado, motivado e comprometido com as institui-
ções e os princípios do SUS, instalações e equipamentos modernos, sistema de documentação seguro e organizado e o com-
prometimento da alta direção com a missão da Agência. Também mereceram destaque a existência de canais de comunicação 
com a população (ouvidoria, portal, linha direta grátis), o estímulo à participação social nos processos normativos e a inovação 
em estratégias. 
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           EMPRESAS DO SETOR MARCAM PRESENÇA NA FEIRA HOSPITALAR      

As empresas do segmento de soluções parenterais que estiveram na Feira Hospitalar realizada em São Paulo entre os dias 24 e 

28 de maio tiveram presença marcante no evento, que é a maior feira do gênero na América Latina. 
Abaixo, as empresas participantes da Hospitalar 2010. 
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Enquanto algumas empresas destacaram suas atuais linhas de produção, outras aproveitaram o evento para apresentar ao 

mercado novos produtos e investimentos em tecnologia e qualificação de processo produtivo. 

 

 

DIRETORIA DA ABRASP DEFINE ESTRATÉGIA PARA RE-INCLUSÃO  
DA LIBERAÇÃO PARAMÉTRICA NA FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

 

“Um verdadeiro estrago” foi o diagnóstico de membros da diretoria da ABRASP diante da retirada de pauta da Farmacopéia 

Brasileira do tema Liberação Paramétrica. A decisão foi tomada devido a pressões de membros da ANVISA participantes do CTT 
de Microbiologia e CTT de Correlatos, sob a alegação de que a Agência não possui estrutura nem conhecimentos para aplicar a 
regulamentação da Liberação Paramétrica. 
A ABRASP reagiu fortemente à decisão e apresentou ao Diretor Presidente da ANVISA, Dr. Dirceu Raposo, suas ponderações e a 
recusa de aceitar uma decisão com base nas alegações acima. O Dr. Dirceu se mostrou surpreso e concordou com a posição da 
ABRASP, sob o entendimento que a aprovação na Farmacopéia Brasileira deve, de fato, anteceder à qualificação da Agência. 
Também considerou uma coisa de “opinólogo” (segundo suas palavras) as afirmações que a ANVISA não possui estrutura para 
aplicar a eventual nova regulamentação. “Esse é um problema da Diretoria e não cabe aos técnicos adotarem posições que são 
de responsabilidade da Dicol”, afirmou. 
De qualquer modo, o estrago foi feito, pois a Consulta Pública que trata dos temas ligados à esterilização já foi publicada sem o 

tema da Liberação Paramétrica e tem o prazo de 30 dias para apresentação de propostas. A Diretora Técnica da Abrasp, Dra. 

Alba Santos, juntamente com a Consultora Dra. Ana Maria Pellim, está preparando um documento para a re-inclusão da Libe-

ração Paramétrica. Paralelamente, a Diretoria da ABRASP está agendando reuniões com a Dra. Maria Cecília, da ANVISA, em 

cuja diretoria está inserida a Farmacopéia Brasileira, e Coordenadores dos CTT´s ligados ao tema. A estratégia é assegurar jun-

to a essas pessoas a aprovação da proposta da ABRASP, através da Consulta Pública. 
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CONSULTAS PÚBLICAS DA FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

Por. Alba Santos Diretora  Técnica-Científica da ABRASP 

Recentemente foram publicados duas consultas da Farmacopéia Brasileira a CP 39, de 29 de abril de 2010, revisão e atualiza-

ção dos Métodos Gerais da Farmacopéia Brasileira e inclusão de novos métodos e a CP 40 de 04 de maio de 2010, com revisão 
e atualização  das Monografias de matérias primas e especialidades. 

Para contribuir com os trabalhos da Farmacopéia e atender às necessidades do setor, a Diretoria Técnico-Científica da ABRASP 
envio sugestões para estas duas Consultas Públicas. 
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Dr. Heno Perillo, Diretor do Halex Istar,  
recebe homenagem da Câmara Municipal de Goiânia 

No dia 20 de maio, dedicado à Comemoração do Dia Nacional do Medicamento Genérico, a Câ-
mara Municipal de Goiânia homenageou empresas e pessoas que contribuíram para o avanço 
desses produtos no País. Dentre os homenageados, o Dr. Heno Jácomo Perillo, diretor e sócio do 
Laboratório Halex Istar, foi um dos destaques pelo seu relevante serviço em benefício da aprova-
ção da Lei dos Genéricos na condição de membro atuante das entidades de classe regionais, co-
mo a Federação das Indústrias do Estado de Goiás e Sindicato das Indústrias Farmacêuticas. 

Dr. Heno Perillo e Luiz Moreira de 
Castro, Presidente da ABRASP. 

No dia 11 de maio, em visita à Goiânia, José Serra, Pré Candidato a Presidente da Repú-

blica, discutiu com representantes da sociedade local e empresários suas propostas para 
o País. 
O Sr. Heribaldo Egídio que, além de Presidente da Equiplex, preside o Conselho Temáti-
co de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, sendo também 
o 1º Vice Presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado, teve a oportu-
nidade de falar com o Presidenciável referente à indústria farmacêutica e o avanço dos 
medicamentos genéricos no País. 
José Serra que foi Ministro da Saúde e o principal responsável pela introdução dos medi-
camentos genéricos no Brasil, se mostrou bem informado sobre o setor industrial farma-
cêutico. Serra considera o setor farmacêutico como  estratégico e, dentro da linha de 
abordagem de sua campanha, acredita que pode avançar mais com melhores investi-
mentos e incentivos. 

Heribaldo Egidio, Presidente da Equiplex, discute setor farmacêutico com o Presidenciável José Serra  

A empresa associada BASA, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, até então controlada pela Ulbra – Universidade 

Luterana Brasileira, foi adquirida pelo grupo Farmacon, de Belo Horizonte, em parceria com o empresário Ailton 

Wiliczinski.  

Os novos controladores anunciaram que o objetivo é duplicar a produção nos próximos anos com investimentos 
ainda não estimados, mas compatíveis com esse propósito. Atualmente, a empresa produz cerca de um milhão de 
unidades de soluções parenterais de grande volume em sistema fechado (frascos de polipropileno). 

 

Para  a CP 39, revisamos e atualizamos sete monografias de SPGV e a monografia de água para injetáveis. O trabalho foi basea-
do em compêndios internacionais e enviado como sugestão de monografia a serem revisadas ou incluídas na próxima edição 
da Farmacopéia Brasileira. É um momento importante para esta revisão, uma vez que atualmente há monografias que não 
estão  descritas na FB e com a revogação da Portaria 500/97 o setor fica sem referência nacional para várias monografias. 

Para a CP 40, manifestamos nosso desapontamento em não ter o capítulo de Liberação Paramétrica publicado nesta CP e rein-
teramos nosso pedido de inclusão deste, baseado em justificativa técnica e de harmonização. 
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 INSCREVA-SE 

 

JÁ ESTÃO ABERTAS  

AS INSCRIÇÕES PARA O  

15º ENCONTRO TÉCNICO 

E 

11º ENCONTRO EMPRESARIAL 

ACESSE: WWW.ABRASP.ORG.BR 
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