
  

 
 

ENTENDA A EC-29 E A CSS 

 

Em 13 de setembro de 2000 foi aprovada a Emenda 

Constitucional (EC) nº 29 que vinculou os recursos 

federais, estaduais e municipais para a área da Saúde. 

Desde então, muitos desvios têm sido apresentados ao 

longo do tempo, com os administradores públicos 

interpretando de formas diferentes o que são ações e 

serviços públicos de saúde.   

Para se ter uma idéia, nos gastos da saúde de 2007 

despesas como ampliação de rádios e TVs, despoluição 

de águas e com fardas para militares foram lançadas 

pelos estados, segundo relatório do Ministério da 

Saúde. Ao incluírem destinações diferentes na verba da 

saúde, vinte estados e o Distrito Federal dizem que 

conseguem cumprir o investimento mínimo na área, 

que é de 12% dos recursos próprios anuais. No 

entanto, quando elas são excluídas da conta, apenas 

10 estados e o DF atingem a meta.  

Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, 

publicada dia 14 de setembro, com essa maquiagem R$ 

3,6 bilhões deixaram de ser aplicados diretamente na 

saúde em 2007. A legislação que regula o tema não 

define, no entanto, os investimentos em saúde pública. 

Logo, os estados e os tribunais de contas podem 

interpretar como quiserem a norma. 

Em 2003, o Deputado Roberto Gouveia (PT/SP) criou o 

Projeto de Lei Complementar 01/03, com o objetivo de 

regulamentar a EC-29 e por fim a essas controvérsias, 

definindo de forma clara o que é “gasto com Saúde” e 

quais as contas podem ser vinculadas para se atingir o 

percentual definido pela Lei. 
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Apesar dos desvios, o PLC 01/03 foi aprovado pelo 

Senado somente em 31 de outubro de 2007, 

recebendo a numeração PLC nº 89/2007. Porém, em 

paralelo, o Senador Tião Viana (PT-AC) apresentou o 

PLS nº 121/07 que além de acabar com os desvios 

garantia mais recursos ao setor, aumentando 

investimentos escalonados por parte da União em R$ 

23 bilhões até o ano de 2011. O Senado aprovou o 

substituto ao PLS 121/07 com o número PLC nº 

306/08. O projeto voltou à Câmara sendo aprovado em 

11 de junho de 2008 o substitutivo ao PLC 306/08, 

vinculando novos recursos ao setor de saúde à criação 

de um novo imposto, denominado Contribuição Social 

para a Saúde (CSS), nos moldes da antiga CPMF. A 

Câmara, com essa decisão, acabou por piorar o projeto 

original do Senador Tião Viana, pois manteve a regra 

atual seguida pela União para destinar recursos à área 

da saúde e, considerando os possíveis recursos 

oriundos da CSS, trará uma redução de 

aproximadamente R$ 11 bilhões.  

O projeto do Senador Tião Viana previa 10% da receita 

corrente bruta para aplicação em saúde e com o novo 

substitutivo a União aplicará o valor empenhado no 

ano anterior acrescido da variação nominal do PIB, 

além do valor arrecadado com a CSS, previsto em R$ 

12 bilhões. 

A oposição no Congresso quer a regulamentação da 

EC-29 sem o novo tributo e, por isso, tem obstruído a 

votação. Já os governistas insistem que a CSS poderá 

garantir os novos recursos para a saúde. A alíquota de 

0,1% que incidiria sobre as movimentações financeiras 

seria toda destinada à saúde e começaria a ser cobrada 

a partir de 2.010. 

A sociedade brasileira conseguiu influenciar o 

Congresso e derrubar em 2007 a CPMF que 

proporcionava uma arrecadação de R$ 35 bilhões/ano 

e apenas parte era destinada à saúde. Em seus onze 

anos de duração, a CPMF, que era provisória, 

arrecadou R$ 189,5 bilhões. 

 

 

Ainda existe um consenso nos meios organizados da 

sociedade que o problema da saúde é de gestão e má 

aplicação dos recursos. Portanto, a sociedade resiste a 

um novo imposto sob a crença que o Governo Federal 

pode cobrir as deficiências do setor da saúde com mais 

recursos oriundos da alta carga tributária e melhor 

gestão desses recursos. 

Basta observar que, apesar da crise mundial que 

também afetou a economia brasileira, o Governo ainda 

prevê aumento de R$ 80 bilhões na arrecadação em 

2010, comparado com 2009. Por sua vez, o Ministério 

da Saúde terá o maior orçamento dos últimos 14 anos, 

descontando-se a inflação. Serão destinados à saúde 

R$ 62,5 bilhões, sem considerar os valores oriundos da 

CSS. 

Em uma escala desde 1996, os valores mais 

aproximados ao orçamento previsto para o Ministério 

da Saúde no próximo ano, foram os de 2007 e 1997, 

que contabilizaram uma verba de R$ 56,4 bilhões e R$ 

57,6 bilhões, respectivamente, em valores corrigidos 

pela inflação. Mas foi em 1995, primeiro ano de 

governo Fernando Henrique Cardoso, que a pasta teve 

o maior valor autorizado. Naquele ano, o orçamento da 

Saúde chegou a R$ 88,2 bilhões. E, desde então, a 

verba para o setor não ultrapassa a casa dos R$ 57 

bilhões.  

Sobre a gestão desses recursos, é preciso lembrar que 

um estudo divulgado no ano passado por especialistas 

do Banco Mundial reprovou os hospitais brasileiros, 

públicos e privados, e apontou que o setor da saúde 

gasta mal, desperdiça e é mal gerido. No estudo 

“Desempenho Hospitalar no Brasil: Em Busca da 

Excelência”•, o doutor em economia da saúde Bernard 

Couttolenc, um dos autores da pesquisa, concluiu que 

recursos a mais para o setor não solucionariam os 

problemas. “Não adianta apenas ter recursos a mais. É 

preciso gastar bem o dinheiro”, afirmou, referindo-se 

diretamente à CSS. 
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 Após cinco anos de estudos sobre o sistema hospitalar 

brasileiro, os pesquisadores apresentaram um escore 

de eficiência dos hospitais: de uma escala de 0 a 1, a 

rede de hospitais mereceu apenas a nota 0,34. No 

estudo, os pesquisadores concluíram que mais de 30% 

das internações são desnecessárias, o que causa 

desperdício de R$ 10 bilhões por ano. Os 

pesquisadores disseram ainda que os hospitais são 

ineficientes e caros, e defenderam uma reforma 

profunda no modelo atual.  

O projeto deverá ir ao plenário da Câmara ainda em 

outubro (se falava em setembro), mas não se sabe o 

que virá por aí.  

A Abrasp, por sua vez, tem uma posição a favor da EC-

29, sem a CSS, pois também entende, como a maioria, 

que uma melhor gestão e a destinação correta dos 

recursos previstos em Lei resolveriam o problema, sem 

a necessidade de se impor à sociedade o ônus de mais 

um imposto. Em reunião, em Brasília, com o Deputado 

Perondi (PMDB/RS), Presidente da Frente Parlamentar 

da Saúde, ferrenho defensor da EC-29, conjuminada 

com a CSS, a Presidência da Abrasp expôs o ponto de 

vista do setor e negou apoio ao projeto do jeito como 

está. O Deputado Perondi havia pedido apoio por 

escrito à Abrasp. O Deputado Perondi participou do 

evento da Abrasp de 2007, em Maceió, quando 

defendeu a manutenção da CPMF, que acabou sendo 

derrubada pelo Congresso, sob forte pressão da 

sociedade. 

 

 

 

  

NOVOS PREÇOS PARA O SISTEMA FECHADO ENTRAM 

EM VIGOR  

EM MEADOS DE OUTUBRO 

 

Segundo fontes da Secretaria Executiva da CMED, os 

novos preços definidos pela Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos serão publicados no site da 

ANVISA e entram imediatamente em vigor. Todas as 

empresas produtoras de soluções parenterais de 

grande volume em sistema fechado apresentaram suas 

propostas e tiveram os novos preços ratificados pela 

Secretaria Executiva da CMED com base nos preços-

teto sugeridos e aprovados pela Câmara. 

A partir da publicação no site da ANVISA as empresas 

deverão publicar seus preços de acordo com os novos 

valores, ficando sujeitas a sofrerem sanções, em caso 

de omissão, segundo a CMED. A Abrasp negociou com 

as publicações existentes no mercado, como o 

Brasíndice e Simpro, para que não divulguem preços 

diferentes dos publicados no site da ANVISA. Para isto, 

a entidade informará esses veículos assim que houver 

a formalização oficial dos novos preços. 
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ANVISA ESCLARECE SOBRE NOVAS NORMAS DE 

CERTIFICAÇÃO DE BPF E NOVO PRAZO DE 2 ANOS 

Em 17 de setembro, a Abrasp e outros representantes 
do nosso setor participaram de uma reunião feita pela 
GMEP/GGIMP em São Paulo, promovida pelo 
Sindusfarma , em que estiveram presentes os 
representantes da Anvisa, Dr. Marcelo Vogler e Dr. 
Renato Costa. Eles apresentaram as responsabilidades 
da área e o status das atividades do primeiro semestre 
deste ano, sendo que várias atividades internas estão 
sendo desenvolvidas para padronizar e harmonizar os 
processos de inspeção e concessão de certificados de 
BPF, como a elaboração do Manual da Qualidade e 
procedimentos internos como Programa de 
Capacitação dos Inspetores, Elaboração e Análise de 
Relatórios e Auditoria Interna. Atividades em 
implementação como a padronização do Modelo de 
Relatório de Inspeção e o envio eletrônico do Relatório 
de Inspeção para Anvisa,  já em fase de teste por 
alguns estados, o que certamente agilizará o processo. 

A revisão da RDC-210 já foi concluída, restando ainda 

os anexos. Segundo Marcelo Vogler, não existirá mais a 

classificação no Roteiro – I,N,R,Inf – que foi 

harmonizado conforme o Mercosul. A princípio, será 

publicado o novo Regulamento e o Roteiro ainda será 

objeto de Consulta Pública. Os pontos revistos, após a 

CP-03/09 foram: 

 

1. Validação de Sistema Computadorizados - as 
empresas terão três anos para se adequarem, 
sendo dois anos para desenvolvimento e um 
ano para documentos prontos. Sistemas novos 
só serão aceitos se já validados. 
 

2. Sistemas de água – texto constante do anexo 

da CP ainda será revisado, mas a ANVISA 

considera importante a determinação do 

material dos tanques e  

tubulações, e a temperatura de recirculação.           

Serão feitos guias orientativos para o setor regulado ou 
atualização dos atuais, como: 

 Validação de sistemas computadorizados; 

 Qualificação de fornecedores; 

 Sistemas HVAC para áreas não estéreis; 

 Revisão anual de produto (atualização); 

 Validação de limpeza (atualização); 

 Validação de Processos (atualização); 

 Controle de Mudanças. 

  

Na sequência da apresentação, o Dr. Renato Oliveira 
Costa, da GIMEP, apresentou um conjunto de 
perguntas e respostas, visando esclarecer sobre a 
implantação da Lei 11.972/09, que alterou o prazo de 
valida das BPF’s, as quais se seguem: 

Perguntas e Respostas: 

1) O processo de certificação vale para qualquer tipo 
de indústria: estéreis e não estéreis?  

R.: A Lei 11972/09 aplica-se a todo tipo de indústria 
farmacêutico, de qualquer segmento. A princípio no 
meio do período a entrega do relatório de auto-
inspeção. Pode sofrer inspeção a qualquer momento.  

 

2) Sites internacionais solicitam CV dos inspetores. A 
indústria poderia ter acesso aos CVs?  

R.: Não foi pensado disponibilizar para o setor regulado 
o cadastro, talvez um acesso restrito.  
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3) Vai existir regras para as Inspeções internacionais?  

R.: Inspeções internacionais e renovação automática: a 
princípio, legalmente, só pode ser renovado com 
inspeção. Pode ser revisto no futuro como, por ex., 
inspeção por sistema. Precisa da atualização da 460/99 
que regulamentará a lei. A demanda de inspeções 
provoca um grande esforço e agora, com o prazo de 2 
anos, os procedimentos poderão ser revistos:  

 

BPF.  

Tudo passa por um processo de revisão e análise.  

 

4) Empresas com muitos sites internacionais. Serão 
feitas todas as inspeções?  

R.: Inspeção feita 2009 já vale por 2 anos. A planilha 
enviada às indústrias serve para planejar o trabalho, 
mas não significa que será seguida rigorosamente, pois 
algumas alterações poderão ocorrer ao longo do ano.  

 

5) Inspeção realizada, cujo Certificado não foi 
publicado. Como proceder?  

R.: Certificado a vencer em 2010, deveria solicitar 90 
dias antes do vencimento. A idéia é ter padrão de 
trabalho na Anvisa, possivelmente com inspeção a 
cada 2 anos. Se a empresa foi inspecionada, tem que 
ter relatório de inspeção. Não é normal a situação 
descrita porque aconteceria a falta de publicação se 
estivesse em exigência. Por exemplo: Inspeção 
realizada em 2008 com status satisfatório: 1ª questão: 
inspeção em biológicos, onde falta um ciclo do 
processo para completar o relatório. 2ª questão: falha 
na tramitação interna. Neste caso entrar em contato: 
gimep@anvisa.gov.br  

 

6) Relatório de auto-inspeção proposto pela Lei 
11.972. Como será este relatório? Será completo?  

 

R.: A Lei em si não deve ser alterada porque está em 
lei; pode ser sugerido um modelo mais conciso. Não  

 

precisa de relatório de auto-inspeção, por enquanto, 
na solicitação de renovação de CBPF. O documento é 
confidencial e assim deve ser tratado dentro da Anvisa.  

 
7) Nas renovações deste ano precisa enviar o relatório 
de auto-inspeção?  
R.: Não precisa enviar o relatório de auto-inspeção. 
BPF com 2 anos após a publicação da lei apenas, por 
enquanto seguir o check list disponível no site. É 
necessário regulamentar a Lei. Contatar a Anvisa caso 
haja discrepâncias.  
 
 
8) Relatório não saiu, mas a inspeção foi realizada.  
R.: Tendo em conta a Lei 11.972, entre uma inspeção e 
outra, o não envio do relatório acarreta o não 
recebimento do CBPF. Para inspeções Internacionais, 
solicitar a inspeção 120 a 150 dias antes do vencimento 
do CBPF, para que a GIMEP tenha tempo de realizar as 
inspeções internacionais.  
 
9) Lei 11.972. Peticiona a renovação?  
R.: Peticiona normalmente; a princípio vai haver 

inspeção. Novo certificado vale por 2 anos. Outras 

Informações Publicação Revisão da Portaria 185/99 – 

Isentar alguns testes de CQ lote a lote: teor, identidade 

e produto de degradação, caso conste do registro, se o 

importador tiver BPDA.  

Para fins de licitação deveria valer publicação em DOU, 

não teria necessidade da impressão em papel. 

Harmonização da inspeção com Mercosul e possível 

reconhecimento mútuo, citou haver interesse por 

parte de diversos países a exemplo de Brasil e 

Argentina e recentemente Brasil e Uruguai. Análise de 

relatórios de inspeção realizados por esses países. 

Proposta Brasil de padrão mínimo de informação para 

evitar desgaste como ocorre com determinadas VISAs. 
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GERENCIAMENTO DE RISCO 

Na preparação para o Evento da Abrasp, a associação 

assistiu a palestra "Gerenciamento de Riscos no 

Processo Produtivo" ministrada pelo farmacêutico 

bioquímico Jair Calixto do Sindusfarma, promovida em 

agosto pela CPhI. A participação da Abrasp teve o 

objetivo de aprofundar o conhecimento do assunto 

para melhor definir o escopo da apresentação que será 

feita em nosso evento e assim levar aos participantes 

os temas realmente mais recentes e de interesse dos 

associados. O que 

vimos é que o tema será apresentado por este 

experiente profissional com muita propriedade e 

conhecimento, trazendo informações práticas e que 

certamente agregará valor aos profissionais da área 

técnica. Portanto, não perca esta oportunidade de se 

atualizar assistindo a palestra  em novembro: "O 

Gerenciamento de Risco na Estrutura do Novo Sistema 

da Qualidade". 

 

 

REGISTRO DE SPGV – 1000 ml 

 

Em recente reunião com a área de registros da Anvisa - 

COPRE, a Abrasp foi informada de que não será mais 

permitido o registro de Soluções Parenterais Injetáveis 

com volumes superiores a 1.000 mL, conforme Portaria 

500/97: "F-3.1.8 Embalagem e conservação: Em 

nenhum caso as Soluções Parenterais de Grande 

Volume para infusão endovenosa deverão permitir a 

administração de volume maiores de 1 litro.         

As Soluções Parenterais de Grande Volume para 

irrigação, diálise ou nutrição parenteral, estão isentas 

da restrição de 1 litro dos requisitos anteriores em 

relação ao envasado". Portanto, para indicações 

diferentes de infusão, o registro de volumes superiores 

a 1.000 mL deve ser feito separadamente. 

 

AABBRRAASSPP  NNEEWWSS NAS EMPRESAS 

 

PROJETOS CULTURAIS  

 
 

Os Laboratórios B. Braun já estão recebendo projetos 

para análise de apoio e patrocínio a projetos culturais 

para o ano fiscal de 2010, cujo enfoque seja a 

valorização da identidade brasileira e inclusão social. 

Criada este ano, a política cultural B. Braun é voltada  
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para as áreas de música, dança e literatura e utiliza-se 

dos incentivos da Lei Rouanet. “Nosso primeiro 

investimento é o Ballet National de Marseille que  

se apresenta no próximo dia 7 de outubro, no Teatro 

João Caetano, com o espetáculo Metamorphoses”, 

afirma Denise Tonin, responsável pela análise dos 

projetos culturais. Os interessados devem encaminhar 

e-mail para comunicação_BR@bbraun.com 

 

 

 

 
 

 

EMPRESA É PREMIADA  

EM PROJETO DO SESI 

 

 

A Equiplex Indústria Farmacêutica foi um das 

contempladas no Edital Nacional – SESI/SENAI - 

Inovação 2009 com o Projeto Social “CIPINHA – 

Prevenção Contra Acidentes na Infância”( versão 

infantil da CIPA).Esse projeto aprovado pelo SESI será 

desenvolvido junto aos filhos de colaboradores da 

empresa, promovendo a educação contra acidentes 

domésticos, na escola, cuidados com meio ambiente e 

desenvolvimento da cidadania, proporcionando a essas 

crianças a oportunidade de serem multiplicadores 

desses conhecimentos....... 

 

 

 

........................................ 

 

 

Todas as edições do News ABRASP estará a disposição 

no site da entidade. Acesse www.abrasp.org.br  e 

clique no campo ARTIGOS. 

Lá encontrarão todas as edições  

a partir de março de 2009.  

 

 
ACESSE O SITE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O 

PRÓXIMO ENCONTRO DA ABRASP 

WWW.ABRASP.ORG.BR  

Presenças Confirmadas:  Dirceu Brás Barbano 

(ANVISA), Pedro Bernardo (CMED), Marcelo Vogler 

(ANVISA); Jair Calixto (SINDUSFARMA), Lívio Giosa 

(ADVB) e a Dra. Ana Maria Pellim (Consultora Técnica 

ABRASP)  

Patrocinadores / Expositores : Rommelag-Sesimbra, 

Austar, China Sun, GF-Stockval e Jog, Lyondellbasel, 

Maquidrex-Plumat, Quattor, Idenor , Corn Products e 

Almapal-Hogner-Bauch+Ströbel. 

 Inscreva-se e Participe!!!!!!!! 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE 

SOLUÇÕES PARENTERAIS 
 
 

Av. Paulista, 1313 – Ed. Sede da FIESP Cj. 705   
São Paulo – SP 

Fone: 55-11-3253.7068 
Fone/Fax: 55-11-3253.4968 

e-mail: abrasp@abrasp.org.br  
abrasp2@abrasp.org.br 
Site: www.abrasp.org.br 
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