
 
A Diretoria da ABRASP fechou contrato com o Sheraton Hotel 

para a realização do Encontro Técnico e Empresarial deste ano, a 
ser realizado na cidade do Rio de Janeiro.  
O Sheraton está localizado na Av. Oscar Niemeyer, à beira-mar, 
oferecendo uma estrutura ampla e completa.  
O salão de convenções, localizado no 7º andar, oferece as condi-
ções necessárias para a realização do evento com capacidade 
para 120 pessoas. 
O Encontro 2010 acontecerá nos dias 20 a 22 de outubro.  
Os interessados já podem acessar o site da ABRASP onde encon-
trarão informações sobre hospedagem, inscrição, conteúdo pro-
gramático e outros. 
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O Sr. Mário Finatti Diretor da ABRASP esteve presente na reu-

nião do SINDUSFARMA realizada em 13 de abril, onde foram 
abordados diversos temas. A seguir resumo da reunião: 

A reunião começou com a apresentação de filme e matéria de 
rádio da campanha que a Anvisa vai lançar sobre o 
"medicamento verdadeiro". Essa campanha tem como objetivo 
ressaltar o risco de se consumir medicamentos falsos. Em ne-
nhum momento da campanha, se fez alusão ao "selo de segu-
rança" e sim que será desenvolvido um sistema para assegurar 
a origem dos medicamentos. 

Após essa apresentação, foi comentado que a implantação do 
"selo de segurança" foi abortado e que em substituição ao selo 
deverá ser obrigatória o acréscimo de um número-código de 
segurança, que terá instruções para tanto. O próximo assunto 
foi a implantação do Novo Código de Ética do Conselho Federal 
de Medicina. 

 Foi sugerido aos presentes, tomar ciência desse novo Código 
no site do Conselho Federal de Medicina. Com relação ao as-
sunto "Substituição Tributária", lembrou-se que a Portaria CAT
-40, de 23/03/2010 prorrogou até 30/06/2010 os atuais índices 

de Valor Adicionado Setorial IVA-ST de Medicamentos.  

Porém, provavelmente que essa será a última prorrogação 
desse índice, uma vez que foi realizada pesquisa de preços 
que demonstra IVA médio maior que o atual.  

Como houve impasse na proposta que o Sindusfarma deverá 
levar à Secretaria da Fazenda, foi sugerida votação para a 
mesma. 

Após a votação, ganhou a proposta de se solicitar à Secreta-
ria da Fazenda, um redutor aos "Preços Fábrica", para efeito 
d e  c á l c u l o  d e s s e  n o v o  I V A - S T . 
Como alternativa ao inevitável aumento no IVA-ST, foi suge-
rido negociar com os governos estaduais, redução de alíquo-
tas, como já ocorreu no setor de SPGV.  

Também foi lembrado que o "Preço Máximo ao Consumi-
dor" não interessa à indústria, que fica penalizada para con-
ferir vantagem aos hospitais. A Negociação Coletiva de Tra-
balho está em andamento e o Sindusfarma iria propor au-
mento de 6,8% (5,3%+1,5% de aumento real). 
 Comentou-se sobre a publicação da nova RDC de BPF e suas 
subjetividades maiores do que as já existentes. 

REUNIÃO SINDUSFARMA 

Neste mês de maio o Estado de São Paulo receberá  os maiores 

eventos do Setor Farmacêutico: FCE PHARMA e Hospitalar. 

 

 
 
 

FCE PHARMA 
Dias 25 a 27 das 13 às 20h  
Local:  Transamérica Expo Center 
Rua Dr. Mário Villas Boas Rodrigues , 387 
 
Feira e Fórum Hospitalar  
Dias 25 a 28 de maio  12 às 21h 
Local Expo Center Norte 

Eventos simultâneos:  
Odonto Brasil, Diagnóstica, Hospifarma e Reabilitação—8.ª Feira de Tecno-
logia & Assistência 

EVENTOS LIGADOS AO SETOR 
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Por:  João Luiz Elias - Vice-Presidente da Abrasp 
Liberação Paramétrica  

A institucionalização da Liberação Paramétrica no país vai requerer muito trabalho com a ANVISA e Farmacopéia 
Brasileira. A publicação da Consulta Pública nº 03 que trata da revisão da Farmacopéia Brasileira na forma de RDC 
(deve sair até novembro) terá que conter menção importante a Liberação Paramétrica bem como Métodos Alter-
nativos para Testes Microbiológicos, assim como um mecanismo de tempo (prazo) para adequação do setor aos 
14 dias de quarentena que devem sair na mesma publicação vis a vis internalização do arcabouço regulatório de 
Liberação Paramétrica Regulamentado.  

A Abrasp tem se reunido com a Presidência e outros membros da Diretoria da ANVISA visando assegurar a manu-
tenção, na atual Revisão, da regulamentação da LP, juntamente com os Métodos Alternativos. Apesar dos avanços, 
a Diretoria mantém sua agenda de reuniões ativa, devendo se reunir dia 6 de maio com a Gerência Geral de Inspe-
ção, Dra. Marilia Coelho, além do Dr. Marcelo Vogler. Dois dias antes, haverá uma reunião com a Dra. Clévia, coor-
denadora do CTT de Microbiologia da Farmacopéia Brasileira. Ainda em maio estão programadas reuniões com a 
Dra. Maria Cecilia e Dr. Dirceu Barbano, Diretores da ANVISA, além do Dr. Gerson Pianetti, Presidente da Farmaco-
péia. 

      *RDC 17 de Boas Praticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos que substitui a RDC 210/2003; a mesma 
publicação revoga a PT 500/1997 – Regulamento Técnico de Soluções Parenterais de Grande Volume – SPGV. 

            *Implicações e análise. 

     *RDC 17 Publicada à estivemos na ANVISA em reunião com  Dr. Dirceu Raposo, e protocolizamos a posição 
da ABRASP’ sobre a amostragem em 100%; recebemos como sugestão a verificação do item na Comunidade Euro-
péia e Canadá e o envio da relação de matérias primas utilizadas pelo setor para uma reavaliação, podendo haver 
mudanças justificadas na forma de análise para o grande volume.  

   O presidente da ANVISA entende que são diferentes as criticidades e riscos farmacotécnicos de ativos como anti-
bióticos e hormônios e as nossas matérias primas.  Aconselhamos  discussão interna e análise critica às empresas 
do setor com especial atenção à metodologia de amostragem. Existem grupos discutindo o tema também no Sin-
dusfarma, o que é sempre bom participar. 

        * PT500 Revogadaà alguns registros em andamento podem conter referência a PT 500, entendemos que aí 
não deve haver ruído em função da anterioridade dos pleitos. Referências cruzadas de métodos analíticos da PT 
500 deverão ser revistos, expediente interno às empresas, a quantidade deve ser pequena, pois  a PT500 tem sido 
usada com reserva  dada a precariedade da mesma mesmo antes da revogação,  mesmo assim a PT500 foi larga-
mente utilizada, até então, em exigências da ANVISA e em Inspeções. Os anexos A, B.I e L já estavam revogadas e 
versam respectivamente sobre: BPF, Roteiro para Inspeção, Validação do Processo de Esterilização pelo Vapor, 
Estabilidade. Foram revogados agora os anexos C, D, E, F, G, H, J e M que versam respectivamente sobre: Especifi-
cação em Controles de Matérias Primas, Recipientes de Vidro, Recipientes Plásticos, Especificações e Controle de 
Produto Acabado, Transporte, Recebimento/Armazenamento/Distribuição, Tampas de Elastômero e Ensaios Bio-
lógicos. 
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ANÁLISE DAS MUDANÇAS REGULATÓRIAS E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA O SETOR 



INFORMATIVO - abrasp 
ABRIL 2010 

EXECUTIVE MEETING: ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA INJETÁVEIS DE A-
CORDO COM AS TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS DE PADRONIZAÇÃO  
DATA: 17 de Maio de 2010 
 
WORKSHOP: ÁGUA E VAPOR FARMACÊUTICO – ATUALIZAÇÃO INTERNACIONAL DOS REQUERI-
MENTOS REGULATÓRIOS 
DATA: 18 e 19 de Maio de 2010 
 
WORKSHOP:RASTREABILIDADE E AUTENTICIDADE DE MEDICAMENTOS – REQUERIMENTOS 
REGULATÓRIOS E ASPECTOS TÉCNICOS - IMPACTO NA PRODUÇÃO E NA CADEIA DE SUPRIMEN-
TOS 
DATA: 31 de Maio de 2010 
 

MAIORES INFORMAÇÕES  
Contatar: Vanessa B. Vicente– Secretaria Sindusfarma 
Telefone: (11) 3897-9779 – e.mail: vanessa@sindusfarma.org.br 
Inscrições On line: www.sindusfarma.org.br 

CURSOS PARA O SETOR 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA  

 Goiás é selecionado para representar o país em processo de pré-qualificação da OPAS 
A Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado de Goiás (Svisa) foi selecionada entre outras dez vigilâncias sanitá-

rias regionais para representar a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em uma das etapas do processo de pré-qualificação 
do Brasil como Autoridade Reguladora de Referência em Medicamentos para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). O a-
núncio formal foi feito dia 7 de abril, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, com a presença do Governador, Alcides Rodri-
gues, da titular da Saúde, Irani Ribeiro de Moura , e do diretor presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello. 

   A Argentina passou pela avaliação em 2009 e, sendo certificada com grau IV, máxima pontuação permitida, tornou-se a primeira 
Autoridade Reguladora de Referência em Medicamentos para a OPAS. No caso do Brasil, o processo de avaliação e reconhecimento 
da autoridade sanitária envolve todos os componentes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Como o país possui um 
sistema descentralizado a OPAS optou por visitar uma Vigilância Sanitária estadual, bem como um dos LACENS que trabalhe com a 
vigilância sanitária de medicamentos. A escolha de Goiás para receber a visita dos auditores da OPAS, de acordo com a Anvisa, se 
justifica pelo histórico de trabalho em parceria entre as duas entidades e a participação ativa da Svisa nas discussões e pactuações 
das ações de descentralização, sobretudo no que se refere aos temas relacionados à inspeção, ações de fiscalização e vigilância pós-
comercialização. 

   A Anvisa considera a visita da OPAS a Goiás como uma atividade de extremamente importante pois, por meio da auditoria, a orga-
nização terá conhecimento da realidade de trabalho de uma das Vigilâncias Sanitárias estaduais do país e estenderá o julgamento a 
todo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, analisando os mecanismos de coordenação, cooperação, harmonização de trabalhos e 
comunicação entre as esferas federais, estaduais e municipais do sistema. 

   Além de dar visibilidade e reconhecimento internacional para a qualidade do trabalho desenvolvido pela vigilância sanitária no país, 
a avaliação positiva pela OPAS ampliará o mercado para os produtos produzidos no país, pois irá simplificar os procedimentos para a 
participação nos processos licitatórios do Fundo Estratégico - sistema de compras criado pela OPAS para assegurar o fluxo constante 
de medicamentos e insumos a um custo reduzido, para os programas prioritários de saúde pública dos países americanos. 

OPAS - A Organização Pan-Americana da Saúde é um organismo internacional de saúde pública, dedicado a melhorar as condições de 
saúde dos países das Américas. Ela também atua como Escritório Regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas e faz 
parte dos sistemas da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Organização das Nações Unidas (ONU). A OPAS busca coope-
rar, através da atuação de técnicos e cientistas de vários países do mundo que estão vinculados a entidade, com a melhoria das polí-
ticas e serviços públicos de saúde, estimulando o trabalho em conjunto entre os países, para alcançar metas comuns como iniciativas 
sanitárias multilaterais, de acordo com as decisões dos governos que fazem parte do corpo diretivo da Organização. 

http://www.sindusfarma.org.br/


ABRASP – Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais 
Av. Paulista, 1313 7.º sala 705 - Cerqueira César - 01311-923– São Paulo, SP 

Fones: (11) 3253-7068/4968  -  www.abrasp.org.br 
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LUIZ MOREIRA DE CASTRO 
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JOÃO LUIZ ELIAS 
Vice-Presidente 

 
ANDRÉ ALI MERE 
Diretor Econômico 

 
MÁRIO FINATTI 

Diretor Admin-Financeiro 
 

ALBA SANTOS 
Diretora Científica 

 

 SALA DE CRÉDITO—FIESP 

O objetivo da Sala de Crédito é oferecer às micro, pequenas e médias indústrias taxas de juros especiais para as linhas de capi-

tal de giro. A iniciativa visa facilitar as condições de acesso às linhas de investimento. 
O atendimento será  no 11º andar da sede da Fiesp (Av. Paulista, 1313), nos dias 10 e 11 de maio, das 9h às 17h. 
 
Mais informações a respeito das linhas de financiamento , das taxas de crédito no endereço e agendamento para horário ex-
clusivo  pelo telefone : (11) 3549-4499 ou pelo e.mail relacionamento@fiesp.org.br 

Ou também acesse: http://www.fiesp.com.br/newsletter/salacredito/convite4.htm 
 

ATENDIMENTO EMPRESARIAL COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: 
 

 

A Assembléia da ABRASP será realizada no 

dia 26 de maio na sede da ABRASP,  Av. 
Paulista, 1313—7.º andar, sala 705,  

a partir das 10:00 horas. 

Pedimos a todos que confirmem sua pre-

sença até o dia 17 de maio, pois não ha-

vendo a possibilidade de acomodação, te-
remos que locar um espaço maior. 

Contamos com a colaboração de Todos! 

 

ASSEMBLÉIA ABRASP 


