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NESTA EDIÇÃO 
1. Mensagem da Presidência  Realizações 

2011 e expectativas para 2012; 
2. Levantamento de dados de mercado; 
3. Agradecimento participação empresas 

evento 2011 e imagens; 
4. Assembléia 19/12; 
5. Plano de ação para 2012  - Atividades 

técnicas 

6. Apresentação Alba  4. Simpósio Farma-
copéia  

7. Encaminhamento ANVISA –  recipientes 
plásticos para Soluções Parenterais 

8. Reunião com Dr. Jaime / Participação 
Presidência  evento Brasília Grupo de Tra-
balho  Temático de Medicamentos –  Logis-
tica Reversa de Medicamentos 

9. Apoio ABRASP –  Ofício : Impactos do 

Marco Regulatório na Indústria Farmacêuti-

ca Nacional.  

10. Pleito para alteração da Legislação Pau-

lista  ( carga tributária incidente sobre as 

saídas internas de Soluções Parenterais )  
11. Mensagem de Fim de Ano 

 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 

A frase que mais escuto ultimamente é: - “2011 mal começou e já está a-
cabando ...” 

Para o nosso setor foi realmente um ano difícil, mas que conseguimos ter-
minar com um saldo altamente positivo. Afastamos o fantasma do selo de 
autenticidade para medicamentos e, ao que tudo indica, pela declaração 
da ANVISA de 8 de dezembro, a implantação da Rastreabilidade no Siste-
ma Nacional de Controle de Medicamentos, vai tratar diferentemente os 
produtos de uso exclusivo hospitalar. Obtivemos um prazo de adequação 
de 18 meses para a transição de 7 para 14 dias de quarentena no teste de 
esterilidade das SPGV, e agora estamos empenhados em obter este mes-
mo prazo para as SPPV. Sensibilizamos tanto o Comitê da Farmacopéia 
Brasileira quanto a ANVISA para os métodos alternativos ao teste de este-
rilidade de 14 dias: liberação paramétrica e métodos rápidos, a ponto da 
ABRASP, na pessoa da nossa Diretora Científica Sra. Alba V. Santos, ser 
convidada para falar sobre este assunto no Simpósio Internacional  Técni-
co e Científico da Farmacopéia Brasileira realizado em agora em dezem-
bro. Por fim, fechando com chave de ouro nosso ano de 2011, concluímos 
o primeiro levantamento de dados de mercado de SPGV e SPPV com ade-
são de 100% das empresas associadas, incluindo inclusive uma empresa 
não associada. Este levantamento de dados é um marco para nosso setor 
que sempre navegou por um mar de estimativas, mas que agora tem ba-
ses concretas para definir seus caminhos. 

E o que podemos esperar para 2012? 

A ABRASP continuará empenhada em obter, para as SPPV, o mesmo pra-
zo de adequação de 18 meses para o teste de esterilidade de 14 dias.  

Continuaremos lutando pela regulamentação dos métodos alternativos para o teste de esterilidade de 14 dias. Estare-
mos participando do grupo de trabalho da ANVISA que trata da logística reversa de medicamentos e, embora neste pri-
meiro momento este processo se aplique apenas aos medicamentos vendidos em farmácias, com certeza num segundo 
momento todo o mercado será envolvido, incluindo o hospitalar. Estaremos também acompanhando de perto a implan-
tação da Rastreabilidade no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, medindo os impactos que possam ocorrer 
nos produtos de uso exclusivo hospitalar. E como os Ingleses gostam de dizer: last but not least, realizaremos a segun-
da rodada do levantamento de dados de mercado já em abril de 2012, com os dados base 2011, iniciando assim um 
processo que será repetido anualmente, gerando uma base de dados do nosso setor. Assim, desde já solicito o mesmo 
apoio de todas as empresas do setor para este importante processo. 
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LEVANTAMENTO DE DADOS  DE MERCADO 

Desde maio de 2011 a diretoria da ABRASP trabalhou  para que todos os associados e não associados aderissem ao projeto Levantamento de dados 
de Mercado e em Dezembro de 2011 conseguimos a adesão de 100% do setor. 

Com base nos dados recebidos a empresa Unique pode compilar todos os dados recebidos e a  concluir nesta semana o trabalho, onde o resultado 
final pode ser apresentado em nossa assembléia realizada no dia 19/12 no auditório do Sindusfarma. 

Levantamento de dados de mercado – ano base 2010 

 

 

SPGV em grandes números: 

Mercado total: 438 milhões de unidades/ano 
  R$ 845 milhões/ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPPV em grandes números: 

Mercado total: 533 milhões de unidades/ano 
  R$ 47 milhões/ano 
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