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COMO ESTAMOS NOS PREPARANDO  

PARA O FUTURO? 

Por Luiz Moreira de Castro – Presidente da 

ABRASP 

 

Estamos chegando ao final de um ano 

auspicioso, mas que prenuncia um futuro 

cheio de desafios. Para enfrentá-los, será 

necessário preservar as conquistas deste 

ano e mudar alguns paradigmas que, ao 

longo do tempo, debilitaram as empresas 

ou impediram que o amadurecimento do 

setor ocorresse de forma mais consistente. 

Em primeiro lugar é preciso privilegiar a 

competência para que ela seja o fator 

decisivo na conquista do mercado, 

evitando que ações estranhas ou mal 

pensadas comprometam o desempenho 

dos que possuem visão profissional e 

afinada com as regras capitalistas. Uma 

empresa que age de forma amadora, que 

não possui princípios, que não conhece 

profundamente o mercado e, muitas vezes, 

o próprio negócio, é como um carro 

dirigido por alguém inábil que coloca em 

risco a si próprio e aos outros. 

Competitividade em preços pressupõe 

competitividade em custos. Empresas que 

não investem em redução de custos e, 

sobretudo, aquelas que não possuem nem 

mesmo uma estrutura de gestão desse 

componente essencial, que lhe permita 

avaliar desvios e oportunidades para a 

implementação de ações pertinentes, 

certamente correm o risco de se 

prejudicarem e, por extensão, prejudicar 

todo o segmento.  É preciso buscar a  
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melhoria contínua da competitividade, 

com visão estratégica. 

É certo que, mais cedo ou mais tarde, 

sobreviverão os mais competentes, ainda 

que sofram com os acidentes provocados 

pelos incompetentes. Felizmente, esses 

acidentes geralmente são fatais somente 

para quem os causa.  

O setor de SPGV, em particular, tem como 

tendência o aumento de seus custos, os 

quais devem ser refletidos nos preços de 

uma forma natural e intrínseca. O processo 

regulatório deve ser o principal 

alavancador dos custos e as empresas 

devem se preparar para ganhar eficiência 

para se manterem competitivas e vivas. 

Apesar de todo o esforço que a ABRASP irá 

desenvolver no sentido de evitar ou 

minimizar os efeitos de mudanças como o 

aumento do período de quarentena, as 

novas regras de rastreabilidade de 

produtos e o incremento de normas de 

BPF, não devemos nos iludir com a 

possibilidade de afrouxamento pela 

ANVISA. E existe uma razão simples para 

pensarmos assim. O Brasil possui um 

projeto para o aumento da 

competitividade do País no mundo 

globalizado. Isto passa pela 

regulamentação dos vários setores da 

economia elevando o nível atual ao dos 

principais mercados mundiais. Se algumas 

empresas tiverem que sucumbir nesse 

processo, isto é infinitamente menor que o 

objetivo que se quer alcançar. Pelo menos 

esse é o pensamento predominante no 

Governo e nas Agências reguladoras. 

 

Isto nos alerta para a necessidade das 

empresas planejarem seus investimentos 

com base nessa tendência. Não adiantará, 

amanhã, lamentar por aquilo que, 

eventualmente, não foi possível conter no 

campo político, já que, no técnico, as 

possibilidades de reversão parecem muito 

remotas. E este raciocínio vale para o todo 

de uma organização empresarial. Não se 

trata apenas da regulamentação. A 

melhoria da qualidade dos gestores e dos 

profissionais em todas as áreas do 

complexo empresarial, a estruturação das 

diversas áreas para atender o crescimento 

das demandas internas e externas, o 

aprimoramento de seus sistemas de 

informações gerenciais, o incremento da 

tecnologia e a melhoria dos processos, se 

somam na difícil tarefa de se tornar ou se 

manter competitivo. 

Com este cenário claro na mente dos 

gestores, certamente deixaremos de ver 

alguns comportamentos aventureiros e 

esses poderão perceber que os ganhos 

obtidos pelo que podemos chamar de 

“competição burra” são superficiais, 

imediatistas, inconsistentes e, o pior, o 

caminho sem volta. 

Temos ainda presente no setor alguns 

paradigmas que precisam ser mudados. 

Ainda enfrentamos o tabu da informação 

de mercado, onde algumas empresas, num 

passado recente, deixaram de fornecer 

dados ao IMS, fracassando esse projeto da 

ABRASP, preferindo conviver com a 

desinformação e planejar com os dados 

míopes de balcão, tendo o “feeling” como  
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base das decisões. Ainda convivemos com 

a crença de que as regras podem ser 

sempre mudadas e esperamos que o 

“jeitinho” possa nos manter vivos a 

despeito da evolução do mundo 

globalizado. Ainda buscamos meios de 

eliminar os mais fracos com recursos extra-

mercado, em vez de buscarmos fazer da 

competitividade de custos o fator de 

obtenção de vantagem competitiva.   

2010 será um novo ano, com desafios 

crescentes na arena do mercado, e, 

certamente, chegaremos em 2011 e 2012 

vivendo um momento de grande oferta de 

produtos no segmento de grande volume, 

como já ocorre hoje com o pequeno 

volume. Teremos novos “players” e 

estaremos ainda alcançando o máximo da 

produtividade das empresas que 

investiram em sistemas fechados, 

podendo, segundo nossas previsões, a 

oferta superar a demanda em até 18%. Se 

considerarmos o fato de que estamos 

falando num mercado em torno de 450 

milhões de unidades/ano, esse superávit é 

altamente representativo. 

Ao abordarmos estas questões, não temos 

a pretensão de sugerir mudanças nos 

investimentos das empresas, até porque 

lhes é exclusivo e porque se trata de um 

movimento natural na economia de 

mercado. Estamos apenas sugerindo aos 

gestores para que avaliem seus planos com 

a visão do futuro. Se não todos, pois 

muitos já o fazem assim, mas para aqueles 

que ainda não atentaram para as 

necessidades que suas empresas possuem  

 

de evoluírem na direção correta e da forma 

mais apropriada aos tempos atuais. É 

preciso trabalhar com o amanhã com o 

intuito de assegurar a longevidade do 

empreendimento. E o que se faz hoje é o 

que se vai colher no futuro. 

Que esta nossa abordagem sirva para a 

reflexão dos gestores! 

 

ENCONTRO TÉCNICO E EMPRESARIAL 

2009 

Entre os dias 15 e 17 de novembro, foi 

realizado em Salvador, Bahia, o 14º 

Encontro Técnico e 10º Encontro 

Empresarial da ABRASP. O Evento que 

contou com a presença de representantes 

das empresas associadas, entre técnicos, 

dirigentes e empresários, também reuniu 

os principais fornecedores do setor, 

produtores de insumos, máquinas e 

equipamentos. 

Na abertura do Encontro, dia 15 à noite, 

feita pelo Presidente da ABRASP, Sr. Luiz 

Moreira de Castro, e do Representante da 

ANVISA, Dr. Luiz Roberto Klassmman, foi 

feita uma homenagem ao Deputado  
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Federal Manoel Salviano, pelos relevantes 

serviços prestados ao setor farmacêutico 

nacional. O Deputado Salviano foi o autor 

do Projeto de Lei que alterou a validade 

dos Certificados de Boas Práticas de 

Fabricação e Controle, passando-a de um 

para dois anos. 

Após a homenagem, o Sr. Livio Giosa, Vice-

Presidente da ADVB, falou sobre Ética 

Empresarial. Em seguida, foi servido um 

jantar, tendo como cardápio a culinária 

baiana. 

No segundo dia, foram abordados os temas 

técnicos, seguindo-se as palestras do Dr. 

Jair Calixto, do Sindusfarma, abordando o 

tema “Gerenciamento de Risco na 

Estrutura do Novo Sistema de Qualidade”; 

Dra. Ana Pellim com o tema “Qualificação 

de Fornecedores: Importância, requisitos e 

impacto no Sistema da Qualidade”. 

A Mesa Redonda “Tendências da 

Farmacopéia Brasileira e Registro de 

Produtos”, composta pelo Sr. Rodrigo 

Balbuena, da GGMED/ANVISA; Claudio 

Hirai, representando o CTT de 

Microbiologia da Farmacopéia Brasileira; 

Ana Pellim, Consultora Técnica da ABRASP, 

e Alba Santos, representando o CTT de 

Correlatos da Farmacopéia Brasileira. 

Na terça-feira, dia 17, foram realizadas as 

palestras de cunho empresarial com as 

apresentações do Sr. Ronaldo Pozza , do 

Banco do Brasil, abordando o tema FGO – 

Fundo Garantidor de Operações, e Dr. 

Pedro Bernardo, do Nurem/CMED,   

 

abordando o tema “Análise da Política 

Atual de Preços de Medicamentos e 

Tendências”. 

 

CÂMARA SETORIAL DE MEDICAMENTOS 
SE REÚNE E DIVULGA  

AGENDA REGULATÓRIA 
 
 

A Câmara Setorial de Medicamentos da 

ANVISA, reunida em Brasília, dia 25 de 

novembro, divulgou a Agenda Regulatória 

para 2010, além de discutir as RDC’s e 

Consultas Públicas de maior impacto na 

área farmacêutica, destacando-se a CP 

30/2008 e a RDC que se segue à mesma, a 

qual dispõe sobre o registro de insumos 

farmacêuticos ativos;  

RDC 47/2009, que estabelece regras para 

elaboração, harmonização, atualização, 

publicação e disponibilização de bulas de 

medicamentos para pacientes e para 

profissionais de saúde;  

RDC-48/2009, sobre normas de alterações 

de pós-registro de medicamentos; 

discussão e apresentação sobre o Registro 

Eletrônico de Medicamentos, além da 

apresentação das Boas Práticas 

Regulatórias, através das quais a ANVISA 

pretende melhorar os seus processos e 

agilizar procedimentos. 

A Câmara Setorial de Medicamentos é 

formada por cerca de 20 entidades 

representativas dos vários setores 

relacionados com medicamentos, entre  
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associações de classe, governo e setor 

produtivo, tendo a ABRASP como membro, 

representada pelo seu Presidente, Luiz 

Moreira de Castro, e membro-suplente o 

Sr. André Ali Mere, Diretor de Assuntos 

Econômicos. A principal função da Câmara 

é a de auxiliar a ANVISA na definição dos 

seus objetivos estratégicos.  
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AGENDA REGULATÓRIA 2010 

PROPOSTA JUSTIFICATIVA ETAPA CP PUBLICAR 

Guia para o ensaio de 

desempenho de formas 

farmacêuticas semi-sólidas 

de uso tópico para o registro 

e pós-registro de 

medicamentos. 

 

Orientar sobre o ensaio in vitro de 

permeação cutânea, para 

comprovação de performance de 

formas farmacêuticas semi-sólidas, no 

controle de  liberação da substância 

ativa desta forma farmacêutica e a 

quantidade desta retida na pele ou 

permeada através dela. 

Iniciativa Nov/2009 Jul/2010 

Normas técnicas de 

fabricação e controle de 

qualidade dos soros 

antiofídicos, antitoxídicos e 

anti-rábico. 

A  ANVISA dispõe da Portaria 174 de 11 

de novembro de 1996. A proposta de 

regulamentação visa atualizar as 

normas técnicas de fabricação, bem 

como harmonizar com normas 

estabelecidas internacionalmente em 

relação à qualidade destes produtos. 

Não 

iniciada 

Set/2010 Dez/2010 

 

http://www.abrasp.org.br/
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Guia para bioisenção baseada em 

Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica. 

 

Não existe regulamentação da 

prática da bioisenção baseada 

em Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica no país, que 

vem ao encontro das questões 

éticas e de acesso discutidos 

em fóruns da OMS e do 

Mercosul. 

 

Instrução e 

elaboração 

 

Fev/2010 

 

Abr/2010 

 

Critérios para a Definição de 

Medicamentos de Referência 

 

Necessidade de preencher 

lacuna regulatória. 

 

Deliberação 

Preliminar 

 

Jan/2010 

 

Jul/2010 

 

Guia para Bioequivalência de 

Inalatórios. 

 

Não existe regulamentação 

para o assunto o que traz 

muitos problemas para a 

apresentação e avaliação de 

provas de segurança e eficácia 

para as formas farmacêuticas 

inalatórios e sprays nasais. 

 

Instrução e 

elaboração 

 

Set/2010 

 

Dez/2010 

 

Guia para pós-registro de 

medicamentos dinamizados 

 

As orientações para pós-

registro de medicamentos 

dinamizados, atualmente 

publicadas como Anexo III da 

RDC-26/2007, precisam ser 

ajustadas ao previsto na RDC 

48/2009 que determina as 

normas para pós-registro de 

medicamentos, não incluindo 

os dinamizados. 

 

Não 

iniciada 

 

Mar/2010 

 

Ago/2010 
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Guia para pós-registro de 

medicamentos fitoterápicos 

 

 

A norma para pós-registro de 

medicamentos fitoterápicos, 

atualmente publicadas como RE 

91/2004, precisa ser ajustada ao 

previsto na RDC 48/2009 que 

determina as normas para pós-

registro de medicamentos, não 

incluindo os fitoterápicos. 

 

Não iniciada 

 

Mar/2010 

 

Ago/2010 

 

Guia de realização do estudo 

e elaboração do relatório de 

equivalência farmacêutica e 

perfil de dissolução 

 

Atualizar a redação da RE 310/2004 

aperfeiçoando o entendimento 

normativo quanto à condução de 

estudos de equivalência 

farmacêutica e perfil de dissolução 

comparativo, bem como adequar os 

requisitos solicitados para os ensaios 

que compõem tais estudos aos 

avanços técnico-científicos. 

 

Consolidação 

de C. Pública 

 

Jul/2009 

 

Mar/2010 

 

Simplificação e Compilação 

das Resoluções que tratam 

de registro de 

medicamentos de todas as 

categorias regulatórias RDC 

16, 17, 132, 136, 315, 48, 26. 

 

Harmonizar a análise das petições de 

registro de medicamentos para 

todas as categorias regulatórias. 

Existem vários pontos que são 

comuns, mas ao serem tratados em 

normas distintas acabam recebendo 

orientações diferentes.  

 

 

Iniciativa 

 

Fev/2010 

 

Mar/2010 
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Regulamentação do ambiente 

de gestão da informação para 

área de medicamentos 

Em março de 2010 a GGTIN 

entregará para GGMED o 

sistema de peticionamento 

eletrônico de medicamentos. 

Haverá uma alteração na 

forma de como o setor 

regulado peticionará os 

assuntos para análise, sendo 

necessária sua 

regulamentação. 

Iniciativa Fev/2010 Mar/2010 

Registro de medicamentos 

novos 

A ANVISA dispõe da RDC 

136/2003 que regulamenta o 

registro de medicamentos 

novos, no entanto torna-se 

necessária uma revisão desta 

norma visando a atualização, 

simplificação e 

desburocratização deste 

processo de registro, bem 

como harmonização com 

normas estabelecidas 

internacionalmente no que diz 

respeito à comprovação de 

eficácia, segurança e 

qualidade destes 

medicamentos. 

Não 

iniciada 

Abr/2011 Set/2011 

Programas de acesso 

expandido e uso compassivo 

de medicamentos 

A ANVISA dispõe da RDC 

26/1999 que regulamenta 

apenas o acesso expandido de 

medicamentos, pensada 

prinicipalmente em anti-

retrovirais. A proposta de 

regulamentação visa a 

atualização da definição e do 

processo de acesso expandido 

e regulamentação de uso 

compassivo de medicamentos.  

Não 

iniciada 

Set/2010 Dez/2010 
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Registro de extratos 

alergênicos 

O registro de extratos 

alergênicos está 

regulamentado pela RDC 

233/2005 que dispõe sobre o 

regulamento técnico de 

produção e controle de 

qualidade desses produtos.  

Observa-se a necessidade de 

revisão da norma para 

atualização, simplificação e 

desburocratização do 

processo de registro dessa 

categoria de medicamentos. A 

proposta buscará 

harmonização com normas 

internacionalmente 

estabelecidas relacionadas à 

comprovação de qualidade, 

segurança e eficácia dos 

extratos alergênicos. 

Não 

iniciada 

Ago/2010 Dez/2010 

BPC / BPL para fins de 

certificação de centros de 

bioequivalência 

Existe a regulamentação que  

oferece algumas diretrizes 

para o assunto, entretanto 

está desatualizada. 

Iniciativa Set/2010 Dez/2010 

Validação de métodos 

bioanalíticos 

Existe a regulamentação que  

oferece algumas diretrizes 

para o assunto, entretanto 

está desatualizada. 

Iniciativa Nov/2010 Dez/2010 

Medicamentos Isentos de 

Prescrição 

Existe a regulamentação  RDC 

138/2003 que  oferece 

algumas diretrizes para o 

assunto, entretanto está 

desatualizada. 

Deliberação 

preliminar 

Mar/2010 Jul/2010 

Registro de Medicamentos 

Específicos 

Necessidade de atualização e 

ampliação da abrangência dos 

produtos 

Instrução e 

elaboração 

Set/2010 Dez/2010 
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RASTREABILIDADE NAS INDÚSTRIAS DE 
SOLUÇÕES PARENTERAIS 

A ABRASP está aguardando confirmação de 

reunião com a Presidência da ANVISA entre 

os dias 15 a 18 de Dezembro, com o 

objetivo de discutir sobre o sistema de 

rastreabilidade RDC59/09 e sua aplicação 

em soluções parenterais. O assunto foi 

previamente abordado pela diretoria 

diretamente com o Dr. Dirceu Raposo, 

durante a reunião da Câmara Setorial de 

Medicamentos, dia 25 último, e esse se 

mostrou aberto a discuti-lo em busca de 

alternativas viáveis para o setor. 

Solicitamos as associados via e.mail, 

sugestões e/ou propostas que permitam à 

ABRASP formar uma base de 

argumentação para esse tema. Dois 

profissionais técnicos das empresas que 

enviarem sugestões serão selecionados 

para acompanhar os membros da Diretoria 

que participarão da reunião. 

LIBERAÇÃO PARAMÉTRICA NA 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

A liberação paramétrica é um sistema de 
liberação que garante que o produto tem 
qualidade baseada na informação 
recolhida durante o processo de fabricação 
e no cumprimento de boas práticas de 
fabricação. A liberação paramétrica 
permite a liberação de produtos 
submetidos à esterilização terminal pelo 
cumprimento de parâmetros do ciclo de 
esterilização, sem a realização do teste de 
esterilidade.  

A liberação paramétrica pode ser 
aplicada aos seguintes processos de 
esterilização terminal: calor úmido, calor 
seco, óxido de etileno e radiação ionizante.  

Para se alcançar a liberação 
paramétrica, vários processos e 
procedimentos são requeridos, como a 
validação do processo de esterilização e 
garantia de esterilidade, histórico de boas 
práticas de fabricação e resultados de 
testes, integridade do produto mantida de 
acordo com desenho e validação inicial, 
sistema de controle de mudanças, sistema 
de análise de risco, limpeza e sanitização 
de equipamentos, controle microbiológico 
ambiental e de produtos, controle de 
processos, etc.  

Nos países onde se regulamenta a 
liberação paramétrica, a autorização para 
este procedimento é concedido pela 
agência reguladora à empresa e produto. 

Há diversos documentos que 
tratam deste sistema, como Farmacopéia  
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americana, Farmacopéia européia, 
Farmacopéia japonesa, Legislação 
argentina e Guias de Liberação Paramétrica 
do EMEA e do Canadá, entre outros. Estes 
documentos são materiais de referência e 
guias para preparação das empresas no 
caminho para implementação da liberação 
paramétrica.  

No Brasil, a regulamentação deste 
procedimento está sendo avaliado pela 
Farmacopéia Brasileira, coordenado pelo 
CTT de Correlatos, que conta com a 
participação da diretora técnica da Abrasp. 

 

ABRASP NEWS NAS EMPRESAS 

 

B. BRAUN É PARCEIRO NO PROCESSO DE 
EXPANSÃO DO PEQUENO PRÍNCIPE  

  
Novas técnicas, equipamentos, espaço 
físico e qualificação continuada de suas 
equipes. Esses são os pilares do projeto de 
ampliação do Hospital Pequeno Príncipe — 
Curitiba/PR, que os Laboratórios B. Braun 
integram desde 2007, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de atendimento e 
aumentar a expectativa de vida de seus 
pacientes — crianças e jovens de 0 a 18 
anos atendidos pelo SUS.  

“São dois anos atuando como parceiros do 
Pequeno Príncipe. A iniciativa enquadra-se 
perfeitamente no Programa B. Braun For 
Children, desenvolvido mundialmente 
pelas empresas do grupo, e que tem como 
objetivo projetos voltados para crianças e 
jovens, ou seja, o compromisso com o 
futuro. Somos parte da sociedade e nos 
sentimos responsáveis pelas pessoas e 

pelas regiões onde operamos nossos 
negócios.  

Escolhemos o Pequeno Príncipe por tratar-
se de uma instituição extremamente séria, 
que desenvolve um trabalho excepcional 
na área de saúde, afirma Otto Philipp 
Braun, diretor-presidente da B. Braun.  
   
Em 2007, durante a fase I do projeto, que 
envolveu 108 empresas, o laboratório 
doou R$ 40 mil destinados à construção de 
quatro pavimentos, implantação de 80 
novos leitos, ampliação e renovação de 
UTIs, mobiliário e novos equipamentos.  

Em 2008, teve início a fase II do processo 
de expansão, que abrange a modernização 
das alas de alta complexidade, impactando 
diretamente em 260 mil atendimentos, 
23.500 internações e 15.646 cirurgias.  

Na oportunidade, a Braun doou R$ 25 mil. 
Para 2009, o laboratório programa-se para 
uma nova doação em dezembro próximo 
no valor de R$ 40 mil, a ser realizada por 
intermédio do Fundo da Criança e do 
Adolescente.  

 

 
B.BRAUN DE CARA NOVA 

 NA WEB  
   

Site da multinacional líder em segmento 
médico-hospitalar prioriza a área de 

produtos com recursos de interatividade e 
informação  

  
A partir do próximo dia 23 de novembro, 

estréia a nova versão do site da B. Braun 

(www.bbraun.com.br), multinacional 

alemã líder no segmento médico-

hospitalar, no Brasil há mais de 40 anos. 

http://www.bbraun.com.br/


[Digite o título do documento] 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO - abrasp 

DEZEMBRO 2009 

Adotando conceitos de interatividade, 

informação e instantaneidade, o novo 

projeto proporcionará ao internauta mais 

agilidade na navegação e maior velocidade 

de downloads, além de contar com seção 

de notícias do setor e área de conteúdo 

destinada a médicos e farmacêuticos. A 

área de produtos — o portfólio da 

companhia tem mais de 33 mil itens, 13 mil 

deles comercializados no país — ganhou 

atenção especial e foi repaginada, de 

forma que estes sejam encontrados 

facilmente pelos interessados com apenas 

dois cliques. 

À frente da reformulação, Matthias 

Koslowski, gerente de projetos de 

Comunicação Corporativa do Grupo 

B.Braun, na Alemanha, adianta que a 

expectativa é de que o novo layout e as 

novas funcionalidades tragam um aumento 

do número de visitantes em torno de 30% 

— até então em torno de 23 mil pageviews 

mensais”, diz Koslowski, que é especialista 

em Ciências da Mídia e possui experiência 

de mais de 10 anos na área. 

Para uma segunda etapa do projeto, já está 

prevista uma área com informações para 

pacientes, além da integração de uma 

plataforma para acesso via celular e e-

commerce. No planejamento de ações 

digitais da multinacional no país para 2010 

estão também em desenvolvimento um 

canal no YouTube e ações na rede social.  A 

plataforma utilizada é a RedDot Web 

Solutions, utilizada por todas as empresas 

do grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este foi mais um ano de superação. 
Com muita luta o encerramos com 
grandes conquistas que servirão de 
experiência para o próximo ano que 
virá. 
A Diretoria da ABRASP deseja a 
todos os Associados e Parceiros um 
Feliz Natal e que os dias do Ano 
Novo sejam uma seqüência de 
proveitosas realizações repletos de 
paz, alegria e que possamos juntos 
alcançar o sucesso merecido! 
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