
   

  

 
ABRASP INCLUIRÁ NAS EXCEÇÕES À TEC 

AS TAMPAS PARA SISTEMA FECHADO 

  

AA Abrasp definiu com a Diretoria do 

Departamento de Negociações Internacionais - 

DEINT, do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, o pedido de 

inclusão na Lista de Exceções à Tarifa Externa 

Comum - TEC das tampas utilizadas em frascos de 

soluções parenterais, sob a denominação “Tampas 

para SP em Sistema Fechado”, para que seja 

criado um “Ex”, atendendo ao pedido de redução 

temporária do imposto de importação, pelo prazo 

de dois anos.  

Atualmente, o imposto de importação da NCM – 

3923.50.00 é de 18% e a Abrasp pleiteia uma  
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redução para 2%. Como a NCM acima inclui uma 

grande variedade de tampas e rolhas, a eventual 

redução do imposto traria conseqüências 

negativas aos produtores  

 

nacionais, o que gerou a intervenção da Abiplast. 

A solução encontrada na reunião entre Abrasp e 

Abiplast foi a de se buscar a criação de um “ex” 

específico para as tampas empregadas na 

produção de sistemas fechados, deixando de fora 

os demais produtos que compõem o código. 

Dia 3 de setembro a Abrasp ainda vai se reunir 

com empresas associadas da Abiplast para ratificar 

a posição assumida pela diretoria da entidade de 

não interferir na concessão do “ex-tarifário” pelo 

Governo, caso venha a ocorrer. 

 

 

 
 

ANVISA RATIFICA NOTA TÉCNICA SOBRE 

SPGV SISTEMA FECHADO 
 

A Presidência da Abrasp esteve reunida com 

membros da Gerência Geral de Medicamentos da 

ANVISA para discutir o texto da Nota Técnica 

publicada no site da Agência que informa sobre o 

sistema fechado. O texto pode ser visto no seguinte 

endereço:  

 

 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/especifico

s/adequacoes_spgv_280409.pdf 

A área técnica da Abrasp considerou confuso o texto 

que trata de equipos com entrada de ar, pois não 

fica claro se está proibindo o seu uso. O Dr. Fabricio, 

da GGMED, esclareceu que não existe proibição e 

que a decisão de usar ou não é do médico -“tanto 

que declaramos ali que consideramos o equipo com 

ar um meio esterilizante”. O que a ANVISA quis 

deixar claro, segundo o Dr. Fabricio, é que uma 

embalagem em sistema fechado deve colapsar e não 

pode, para isto, usar um equipo com filtro. Essa ação 

deve independer do uso de outros recursos, pois 

poderia incentivar, na falta do equipo apropriado, a 

perfuração do frasco com agulha, como ocorria com 

o sistema aberto. Por fim, a GGMED, através dos 

técnicos presentes, definiu pela manutenção do 

texto atual, pois entende que “é claro e não deixa 

dúvidas”.  

Dois outros pontos foram discutidos nessa reunião. 

Primeiro, a intenção da ANVISA de testar as 

embalagens em sistema fechado. A Presidência da 

Abrasp pediu explicações sobre os procedimentos e 

objetivos. O Dr. Fabricio disse que o objetivo é o de 

avaliar na prática os dados informados pelas 

empresas que atestaram, através de relatórios, que 

seus produtos são sistemas fechados. As maiores 

preocupações da Agência são com a capacidade de 

colapsação das embalagens e a de evitarem o 

contato da solução com o ar ambiente. Para isto, 

será feita a coleta no mercado de produtos postos à 

venda ou vendidos aos hospitais, com os testes 

sendo realizados em laboratórios oficiais. O 

Presidente da Abrasp ressaltou a preocupação com a 

divulgação desses resultados. A ANVISA informou 

que os dados não serão publicados, mas que, na 

eventualidade de alguma empresa apresentar 

desvios, os resultados serão discutidos com os  

 

INFORMATIVO - abrasp 

agosto 2009 

http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/especificos/adequacoes_spgv_280409.pdf
http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/especificos/adequacoes_spgv_280409.pdf


 

interessados visando solucionar os problemas, 

definindo-se um prazo para isto. 

Um segundo ponto levantado pela GGMED refere-se 

aos medicamentos em sistema fechado, como o 

Metronidazol, Fluconazol e outros. Nesse sentido, a 

Agência entende que todos devem estar dentro 

desse padrão e, caso existam produtos em sistema 

aberto, considera-os irregulares e as empresas 

sujeitas a sanções. A Gerência da área informou que 

incluirá nos testes com frascos/bolsas coletados no 

mercado essa categoria de produtos e que aplicará 

sanções aos infratores. 

 

**************************************** 

 

 

 
 

 

MAIS EMPRESAS CONFIRMAM PRESENÇA 

NO ENCONTRO 

 TÉCNICO E EMPRESARIAL 2009 
 

Com a confirmação de mais três patrocinadores-

expositores, já somam dez o número de empresas  

 

que deverão participar do evento da Abrasp deste 

ano, podendo esse número crescer até o 

encerramento das inscrições.  

 

As empresas que estarão apresentando seus 

produtos e participando da “Rodada de Negócios” 

com presença confirmada são:  

 

Almapal (Brasil),  

Austar (China),  

Corn Products (Brasil),  

Hogner (Argentina), 

 Maquidrex/Plumat (Alemanha),  

Rommelag (Alemanha), 

 Idenor ( Argentina ) , GF ( Itália) e  

Stockval (Brasil). 

 

A Diretoria da Abrasp já contabiliza um público 

recorde este ano, o que se confirma com o 

esgotamento das reservas no Hotel Pestana Bahia, 

local do evento. Os cinqüenta apartamentos pré-

reservados pela Abrasp já foram confirmados.  

 

Outras quinze solicitações de reservas estão em lista 

de espera, aguardando negociação da Entidade com 

o Hotel Pestana e a Associação já negociou o 

bloqueio de outros 25 apartamentos no Mercure 

Hotel, que fica em frente ao Pestana, para atender 

os demais pedidos de reservas. 

 

As empresas e/ou profissionais que ainda não 

fizeram suas reservas devem entrar em contato 

imediatamente com a Sra. Jussara, Secretária-

Executiva da Abrasp, para formalizar o pedido de 

reserva. 

 

 

****************************************** 
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ANVISA PUBLICA RESOLUÇÃO SOBRE 

BOAS PRÁTICAS FARMACÊUTICAS 
 

A Anvisa publicou dia 18 de agosto a resolução 

sobre as Boas Práticas Farmacêuticas. As regras 

definem quais serviços e produtos podem ser 

oferecidos em farmácias e drogarias. O objetivo da 

Agência, segundo seu Presidente, Dr. Dirceu Raposo, 

é fazer com que os serviços farmacêuticos cumpram 

o seu papel de prover o usuário de informações 

corretas sobre o uso racional de medicamentos. 

Com isto, as farmácias não poderão mais vender 

sorvete, por exemplo, e os medicamentos deverão 

ficar fora do alcance das mãos dos pacientes. 

Também estão sendo criadas regras para venda de 

medicamentos via internet. Somente poderão 

oferecer medicamentos na web empresas que 

“existam fisicamente” e estejam abertas ao público. 

As farmácias que quiserem oferecer medicamentos 

por meio eletrônico deverão informar nome e 

telefone de contato do farmacêutico de plantão para 

atendimento ao usuário. 

 

Confira os principais pontos da resolução: 

 

1. Somente produtos relacionados à saúde poderão 

ser comercializados em farmácias e drogarias, tais 

como: medicamentos; plantas medicinais; 

cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal; 

produtos médicos e para diagnóstico in vitro; 

mamadeiras, chupetas e protetores de mamilos; 

lixas de unha, alicates, cortadores de unha, palitos 

de unha, afastadores de cutícula, pentes, escovas, 

toucas para banho, lâminas para barbear e 

barbeadores; brincos estéreis, desde que o 

estabelecimento preste o serviço de perfuração de 

lóbulo auricular; essências florais; alimentos para 

dietas, praticantes de atividades físicas, lactantes, 

idosos e gestantes; vitaminas; substâncias bioativas 

com alegações de propriedades funcionais e/ou 

saúde; chás; mel, própolis e geléia real. 

Exemplos de produtos que não poderão ser 

comercializados em farmácias e drogarias: sorvetes, 

balas, pilhas, cartões telefônicos, chinelos e todos 

aqueles não relacionados na lista acima 

 

2. Serviços Permitidos: 

Atenção farmacêutica: parâmetros fisiológicos 

(pressão arterial e temperatura corporal); parâmetro 

bioquímico (glicemia capilar); administração de 

medicamentos; atenção farmacêutica domiciliar; 

perfuração de lóbulo auricular, desde que utilizando 

aparelho específico para esse fim, sendo vedada a 

utilização de agulhas de injeção, de suturas e outros 

objetos. 

 

3. Internet e outros meios remotos 

Somente drogarias e farmácias abertas ao público, 

com farmacêutico responsável presente durante 

todo o horário de funcionamento poderão realizar a 

dispensação de medicamentos solicitados por meio 

remoto, como telefone, fac-símile (fax). O sítio 

eletrônico deve utilizar apenas o domínio  “.com.br”  

e possuir nome  e número de inscrição do  
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Responsável Técnico. Os pedidos deverão ser 

registrados e será vedada a comercialização de 

medicamentos sujeitos a controle especial. 

 

 

4. Medicamentos atrás do balcão 

Os medicamentos de venda sem prescrição, como 

analgésicos e antitérmicos, não poderão mais 

permanecer em área de circulação restrita aos 

funcionários, não sendo permitida sua exposição 

direta ao alcance dos usuários. A exceção vale para 

medicamentos fitoterápicos isentos de prescrição, 

medicamentos sujeitos à notificação simplificada 

(lista no site da ANVISA) e medicamentos de uso 

dermatológico isentos de prescrição (pomadas , 

cremes). 

5. Medicamentos de venda sob prescrição 

Os estabelecimentos deverão disponibilizar placa na 

área destinada aos medicamentos com o alerta: 

“Medicamentos podem causar efeitos indesejáveis. 

Evite a automedicação: informe-se com o 

farmacêutico”. 

 

 

 

FEBRAFARMA 

ENCERRA ATIVIDADES EM 29 DE AGOSTO 
 

Em reunião extraordinária realizada ontem, no 

Escritório Regional em São Paulo, o Conselho 

Diretor da Federação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica (Febrafarma) definiu que a entidade 

encerrará suas atividades neste sábado, 

29/08/2009. 

Reproduzimos, abaixo, o Comunicado que será 

divulgado à Imprensa no início da tarde de hoje, 

cujo teor foi antecipado ontem às autoridades e 

entidades da cadeia farmacêutica. 

O Clipping da Indústria Farmacêutica continuará 

sendo enviado até o fim de setembro, em nome 

das entidades representativas do setor. 

COMUNICADO 

Por decisão das entidades representativas da 

indústria farmacêutica que a compõem*, a 

Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica 

(Febrafarma) encerrará suas atividades a partir de 

29/08/2009. 

As referidas entidades continuarão a representar 

o setor de acordo com seus interesses e áreas de 

atuação, dando continuidade à interlocução e ao 

encaminhamento das questões em curso nas 

diferentes esferas governamentais, empresariais e 

da sociedade civil.  

Febrafarma  

28 de agosto de 2009  

* ABIMIP, ABRASP, ALANAC, INTERFARMA, PRÓ-

GENÉRICOS, SINDIFAR, SINDIFARGO, 

SINDQUÍMICA, SINDUSFARMA, SINDUSFARQ, 

SINFACOPE, SINFAR, SINQFAR, SINQFESC, 

SINQUIFAR-NP. 

Edição nº 290 - 28 de Agosto de 2009 
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FIESP – SALA DE CRÉDITO  
31 AGOSTO A 01 DE SETEMBRO 

 

 
 

A  FIESP abrirá de 31 de agosto a 1° de setembro, 

a Sala de Crédito, espaço organizado para difundir 

informações sobre acesso ao crédito, principalmente 

sobre as linhas de financiamento de custos menores 

e prazos maiores - repasses do BNDES e Proger. No 

período, as instituições financeiras atenderão os 

empresários interessados de forma pontual e 

exclusiva. Além disso, o DEMPI orientará sobre: 

tomada de crédito, análise do negócio em vista da 

operação de crédito, elaboração de projeto de  

investimento, garantias por linha de crédito, 

identificação dos fatores que dificultam o acesso ao 

crédito.    Agendamento do atendimento pode ser  

 

 

feito pelo telefone (11) 3549-4499 ou e-mail 

relacionamento@fiesp.org.br 

 
HOMENAGEM – DEPUTADO FEDERAL 

MANOEL SALVIANO 
 

 

AA  ABRASP homenageará o Deputado Federal  e 

Diretor da empresa Farmace Dr. Manoel Salviano 

Sobrinho, como reconhecimento pelos relevantes 

serviços prestado ao setor farmacêutico brasileiro.  

O deputado Manuel Salviano, foi o autor do 

projeto de lei que alterou para 2 anos o prazo de 

validade das Certificações  de Boas Práticas de 

Fabricação.  

A homenagem ocorrerá no dia 15 de novembro, às 

19:30 horas na abertura solene do Encontro da 

ABRASP. 

**********************************************************************************  
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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  
Site: www.abrasp.org.br 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Diretoria 
 
 

Luiz Moreira de Castro 
 Presidente 

 
João Luiz Elias  

Vice-Presidente 
 

André Ali Mere 
 Diretor Econômico 

 
Mario Finatti  

Diretor Admin-Financeiro  
 

Alba Santos 
Diretora Científica  
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