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REUNIÕES ABRASP X ANVISA 

 
Cumprindo agenda de reuniões da ABRASP 
em 2009,  a Diretoria se reuniu em 
dezembro com o Dr. Dirceu Raposo, 
Presidente da ANVISA, e Dr. Antônio C. 
Bezerra, Coordenador da Farmacopéia 
Brasileira, para abordar as questões de 
Rastreabilidade, Portaria 500 e Revisão da 
Farmacopéia Brasileira. 
Segundo Dr. Dirceu Raposo, a 
rastreabilidade além de fazer o controle de 
falsificação proporcionará um controle 
tributário. 
O Processo para produção e distribuição do 
selo será realizado pela Casa da Moeda, 
tendo um custo aproximado de R$ 0,20 a 
unidade. 
Os produtos de alto valor agregado 
tendem a encabeçar o processo e as 
soluções parenterais, se forem incluídas, 
terão o selo afixado apenas na caixa de 
embarque. 
Devido seu baixo valor agregado, as 
soluções parenterais não são alvo de 
falsificação, tampouco roubo; o caro  é o 
agregado tecnológico por trás do produto  
e por esse motivo a ABRASP questiona a 
validade do uso do selo nesses produtos. 
Todavia, a ANVISA entende que não deve 
criar exceções e apenas criar um 
cronograma de aplicação do selo, iniciando 
pelos produtos mais críticos do ponto de 
vista de roubos e falsificações.  
Desse modo ficou definido que uma 
instrução normativa com um cronograma 
será criada e que, em linhas gerais, as 
soluções parenterais serão incluídas no 
final desse processo. 
Sobre a portaria 500, específica para SPGV, 
ficou definido que será agendada uma 
audiência pública para discutir  a revisão 
ou revogação da mesma, onde a Entidade e 
associados poderão propor alternativas e 
discutir temas como Esterilidade e outros. 
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Foi exposto ao Dr. Antônio Carlos Bezerra , 
que representou a Farmacopéia nesta 
reunião, a importância de haver 
a coincidência do marco regulatório 
definido pela atual revisão da FB com o 
prazo para a implementação dos 14 dias de 
quarentena, evitando assim a inviabilização 
da medida.  
A Diretoria da ABRASP dará continuidade 
aos temas vinculados à Farmacopéia  
Brasileira em fevereiro, em nova reunião 
com a presença da Dra. Maria CecÍlia, cuja 
diretoria abriga a FB, e o Dr. Antônio Carlos 
Bezerra, coordenador.  
Os temas a serem abordados serão: 
esterilidade (14 dias), liberação 
paramétrica e métodos alternativos. 
Segundo o Presidente da Farmacopéia, 
Professor Gerson Pianetti, a revisão da 
Farmacopéia deverá sair no final deste ano 
e o Dr. Dirceu Raposo apóia o consenso 
sobre a necessidade desses assuntos serem 
conduzidos em conjunto para que a 
aplicação de normas relativas aos mesmos 
ocorram simultaneamente. 
Na reunião de Diretoria, no dia 14 de 
janeiro de 2010, ficou definido que a Dra. 
Gisele Badauy Silva, do Laboratório Halex 
Istar, será convidada a representar a 
ABRASP no Grupo Técnico de 
Microbiologia, coordenado pela Dra. Clévia 
Ferreira Duarte Garrote. 
 

 

SUSTENTABILIDADE 

 
 
Sustentabilidade é o termo que hoje 
representa a consciência e a preocupação 
com o futuro. 

  
A iniciativa e atuação solidária de algumas 
empresas servem de modelo para a 
proliferação de atitudes na sociedade. Na  
indústria farmacêutica a sustentabilidade 
já  faz  parte  de suas atividades, deixando  
de  ser  apenas  filantropia   e  passando a  
envolver uma parte mais ampla : se tornou 
responsabilidade! 
A utilização dos recursos naturais ou não 
de forma a prejudicar o menos possível o 
meio ambiente, as pessoas e toda a 
biosfera, exige a prática de medidas 
sustentáveis para que o futuro do planeta 
seja assegurado às futuras gerações. Não 
se trata apenas das empresas, mas essas 
têm um papel fundamental na promoção 
de ações, na educação e conscientização  
de seus profissionais e da comunidade em 
que estão inseridas, na formulação de 
idéias que garantam a economia e/ou o 
reaproveitamento dos recursos 
disponíveis. 
A sustentabilidade, que não á apenas um 
modismo, deve ser encarada como 
prioridade na agenda dos gestores 
brasileiros e, em especial, do setor 
farmacêutico dado a sua importância para 
a sociedade.  
É relevante que o nosso setor coloque o 
tema da sustentabilidade em seus 
planejamentos e veja nisto um processo de 
garantir a biodiversidade, de melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, de obter 
maior eficiência no uso dos recursos e de 
garantir que o futuro, hoje indefinido, seja 
viável e próspero.   
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 BOAS VINDAS 

A ABRASP e todos os seus associados dá as 
boas vindas aos novos integrantes da 
Entidade, empresas Cryovac Brasil Ltda. e 
AGtec Equipamentos Industriais Ltda. 
 
 

 
 

A Diretoria iniciou seus trabalhos em 2010 
com uma reunião de diretoria realizada em  
14 de janeiro para definir a agenda de 
2010. 
 
Abaixo segue o calendário de atividades 
2010: 
 

Reunião Data 

Diretoria 14/01 

Consultora Técnica 26/02 

Diretoria 19/03 

Assembléia 16/04 

Diretoria 21/05 

Diretoria 18/06 

Diretoria 16/07 

Diretoria 20/08 

Diretoria 17/09 

Encontro  ABRASP 21 e 22/10 

Posse Nova Diretoria 26/11 

 

 
 

RIO DE JANEIRO É ESCOLHIDO COMO 
SEDE DO ENCONTRO ABRASP 2010 

 
A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida 
pela Diretoria da Abrasp para sediar o 
Encontro Técnico e Empresarial de 2010.  
O local do Evento ainda será escolhido, 
mas a data já foi fixada e deverá acontecer 
nos dias  21 e 22 de outubro. 
Na mesma data, ocorrerá a votação da 
nova Diretoria da Associação para o biênio 
2011/12, que será empossada 
posteriormente em dezembro em festa 
comemorativa. 
A Diretoria atual deverá iniciar mais cedo 
as preparações do Evento e, como em 
2009, desenvolver uma programação de 
alto nível com temas de peso no campo 
técnico e também no empresarial.  
Nesse sentido, os dirigentes das empresas 
associadas e profissionais técnicos serão 
consultados e poderão propor temas para 
serem avaliados pela Entidade que possam 
ser incluídos na programação do Encontro. 
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Segue abaixo eventos ligados ao Setor:  

Hospitalar 2010 

 
17ª Feira Internacional de Produtos, 
Equipamentos, Serviços e Tecnologia para 
Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas 
e Consultórios. 

Data: 25 a 28 de maio de 2010 
Horário: 12h às 21h 
Local: Pavilhões do Expo Center Norte 
Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila 
Guilherme - São Paulo 

 
 15.º Edição da FCE Pharma 

 
Exposição Internacional de Tecnologia para 
a Indústria Farmacêutica 
 
Data: 25 a 27 de Maio 
Horário: 13 às 20h 
Local: Transamérica Expo Center 
São Paulo, SP 
http://www.fcepharma.com.br 
 

 CPhI South America 2010 
Principal evento de ingredientes 
farmacêuticos da América Latina, agora em 
Buenos Aires. 
CPhI South America é a principal vitrine 
internacional do mercado. 

 

 
 MAIORES INFORMAÇÕES 

CPhI South America - Feira Internacional de 
Ingredientes para Indústria Farmacêutica  
Data: 17 a 19 de agosto de 2010  
 
Horário: 13h às 21h 
Local: Centro de Exposições La Rural, Salão 
Ocre - Buenos Aires,  
Argentina  
Site: www.cphi-sa.com.br  
 
 

ABRASP NEWS NAS EMPRESAS 

LINHA DE NUTRIÇÃO CLÍNICA DA 

B.BRAUN GANHA REFORÇO PARA 2010  

 

Novas dietas de nutrição enteral Nutricomp 

Energy HN e Nutricomp Energy HN Fiber 

recebem sinal verde da Anvisa e devem ser 

comercializadas no país a partir de abril 

 

O portfólio de produtos da linha de 
Nutrição Enteral do Laboratório B. Braun 
conta com mais duas dietas líquidas 
balanceadas, recém- apresentadas pelo 
Laboratório B. Braun no último Congresso 
Brasileiro de Nutrição Enteral e Parenteral: 
Nutricomp Energy HN e Nutricomp Energy 
HN Fiber. Embaladas em bolsas de Sistema 
Fechado de 500 ml, as dietas já foram 
aprovadas pela Anvisa e estarão 
disponíveis para comercialização no país a 
partir de abril de 2010.  
Ambas são dietas hiperproteicas, que 
oferecem 76g de proteína de alto valor 
biológico a cada 1000 ml, e também 
consideradas hipercalóricas: 1,5 cal/ml.   
De acordo com Kátia Fernandes, gerente 
de produtos da área de Nutrição Enteral do 
Laboratório B.Braun, a comercialização no 
país está prevista para abril.  

http://www.fcepharma.com.br/
http://www.cphi-sa.com.br/
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“O lançamento desses dois novos produtos 
integra a estratégia da B. Braun de 
incrementar a sua linha voltada à nutrição 
enteral, a fim de atender a um mercado 
nacional cada vez maior e mais exigente 
em relação à qualidade, segurança e 
praticidade”, comenta, adiantando que, 
para o próximo ano, o laboratório se 
prepara para aumentar ainda mais o 
portfólio de Nutrição Enteral.  
O anúncio do Laboratório B.Braun vem se 
somar com os resultados de estudos 
divulgados recentemente pela Sociedade 
Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral 
(SBNEP), que afirmam que 72% dos 
pacientes internados não se alimentam 
corretamente.  
A pesquisa foi realizada com 842 pessoas, 
em 25 hospitais públicos e privados de 11 
estados brasileiros, mais o Distrito Federal. 
Sobre riscos nutricionais, o estudo 
chamado Nutridia Brasil aponta que 37,4% 
dos pacientes não tinham avaliação no 
prontuário médico.  
Segundo o presidente da SBNEP, José 
Spolidoro, desse total, 60,3% apresentava-
se em risco nutricional, ou seja, estavam 
desnutridos ou corriam risco de 
desenvolver desnutrição enquanto 
estivessem internados.  
 

Características dos Produtos 
 
        A Nutricomp Energy HN e Nutricomp 
Energy HN Fiber são dietas líquidas 
hiperproteicas e hipercalóricas isentam de 
sacarose, lactose, glúten e colesterol.  
O Nutricomp HN Fiber apresenta mix de 
fibras solúveis e insolúveis.  
Suas fórmulas contêm um mix de proteínas 
de alto valor biológico (animal) e proteínas 
de soja, maltodextrina (fonte única de 
carboidratos), lipídeos, óleo de peixe e 
TCM, responsável pelo fornecimento de  

 
 
ácidos graxos essenciais, acrescida de 
vitaminas e minerais. 
 
 
B.Braun – Presente em mais de 50 países, o 
grupo B.Braun está no Brasil há mais de 40  
anos. A multinacional alemã líder no 
segmento médico-hospitalar conta com um  
portfólio de mais de 33 mil produtos, 13 mil 
deles comercializados no país, além de 
serviços e programas educacionais voltados 
à assistência e segurança dos pacientes e 
profissionais de saúde. Com sede em São 
Gonçalo (RJ) e mais sete filiais de vendas no 
Brasil, o laboratório tem cerca de 1.550 
colaboradores e atua nas áreas de: 
terapias de infusão, intensiva e substituição 
renal; hidratação; reposição volêmica; 
anestesia regional; nutrição enteral; 
controle de infecção e incontinência; home-
care; além de uma gama de produtos 
voltados a todos os tipos de cirurgia com 
linhas específicas para suturas, Oncologia, 
Ortopedia, Urologia, cirurgias Geral e 
Vascular, entre outras especialidades. 

 
 Mais Informações: APPROACH  

 

Barbara Bezerra  
(barbara.bezerra@approach.com.br)  
Fabiana Guimarães  
(fabiana.guimaraes@approach.com.br)  e 
Bianca Gomes 
 (bianca.gomes@approach.com.br)  
 

Tel: (21) 3461-4616, ramais 110, 125, 
152 e 164 
 

www.approach.com.br 
 
 
 
 

mailto:barbara.bezerra@approach.com.br
mailto:fabiana.guimaraes@approach.com.br
mailto:bianca.gomes@approach.com.br
http://www.approach.com.br/
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Soluções parenterais:      
segurança para os pacientes 

 
Soluções para manter imunes de micro-
organismos medicamentos essenciais para 
a saúde. Normas e adequações a serem 
seguidas à risca para proporcionar uma 
melhoria na produtividade, gerando 
qualidade nos processos de produção. Esse 
é o panorama das empresas que produzem 
as soluções parenterais – drogas 
intravenosas acima de 100 ml – que 
atualmente chegam a produzir cerca de 35 
milhões em medicamentos por mês. 
Com uma série de mudanças significativas 
nos procedimentos de produção, por meio 
das Resoluções de Diretoria Colegiada – as  
chamadas e temidas RDCs -, estabelecidas 
atualmente, pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), como o caso 
da Soluções Parenterais de Grande 
Volume  (SPGV) – acima de 100 ml – 
passando de sistema aberto para fechado, 
o segmento passou por uma pulverização e 
reduziu de 23 para 11 empresas atuantes 
no mercado. 
 

De acordo com o presidente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Soluções 
Parenterais (ABRASP), Luiz Moreira de 
Castro, o segmento sofreu com as 
adequações estabelecidas pela Anvisa, mas 
isso trouxe desenvolvimento ao setor. 
“Muitas empresas tiveram de se adequar 
as novas RDCs da Anvisa, e embora muitas 
empresas importantes no segmento 
deixaram de existir, a qualidade 
proporcionada pela novas tecnologias se 
elevou”, comenta. 
 
                         Mudança 
Um grande fato que exigiu muito dos 
produtores destas soluções foi a 
substituição do sistema de infusão aberto 
das Soluções Parenterais de Grande 
Volume (SPGV) pelo sistema fechado, que, 
a princípio, deveriam ser estabelecidas até 
30 de março de 2008, conforme a 
Resolução RDC 45/2003. 
Segundo o presidente da ABRASP,  as SPGV 
aplicadas direto na corrente sanguínea, 
como a glicose e soluções de cloreto de 
sódio a 0,9%, entre outras. “Pelo sistema 
aberto, as soluções podem entrar em 
contato com o meio ambiente. O mesmo 
não acontece com o sistema fechado, que 
isola a solução, evitando contaminações”, 
explica.Porém, o segmento de soluções 
parenterais vem crescendo 
acentuadamente. De acordo com a 
ABRASP, a produtividade teve queda no 
início de uso de novas tecnologias, o que é 
natural, porém, o preço dos medicamentos  
 cresceu em até 70%.  “Este   aumento  foi 
aplicado devido ao maior custo de 
produção das embalagens, a adequação de 
procedimentos e investimentos em 
equipamentos importados para o 
processamento de matéria prima e 
outros”, afirma Castro. O presidente da 
ABRASP, falou com exclusividade ao 
PACIENTES ONLINE e apresentou questões  
 
 

ENTREVISTA 

  
Luiz Moreira de Castro, presidente da Associação  

Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais  

(ABRASP)  
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POL – Quais os fatores que estão diretamente ligados ao crescimento do setor de soluções 
parenterais no Brasil? 
Luiz Moreira de Castro – O crescimento do setor está diretamente ligado à mudança de legislação 
das soluções parenterais do sistema aberto para o fechado.  No entanto, a agregação de valor à 
embalagem fechada é plenamente compensada pelo aumento da segurança para o paciente. O 
sistema fechado é uma eficiente barreira para conter a ocorrência de infecções hospitalares ao 
evitar a contaminação da solução ou  medicamento pelo ar ambiente.  Por outro lado, a geografia 
do setor e o ranking de empresas mudaram e favorecem o crescimento do mercado, pois os atuais 
produtores são mais eficientes, mais produtivos e mais competitivos. Até o final de 1999 tínhamos 
23 empresas operantes no mercado, hoje estamos com 11. 
 
POL - Qual o motivo desta diminuição no número de empresas? Como um mercado cresce e o 
número de empresas diminui? 
LMC – Na verdade, o principal motivo está na adaptação destas empresas às mudanças da legislação 
regulatória, ou melhor, na falta de adaptação. Muitas delas não conseguiram acompanhar o 
processo acelerado de mudanças das normas, dos procedimentos e da gestão necessária para esse 
novo momento que o País atravessa. Para a adequação da produção, principalmente para o sistema 
fechado, foram necessários investimentos pesados em equipamentos e mão de obra especializada. 
O mesmo aconteceu em relação às normas e qualificação de pessoal. Muitos fabricantes não 
conseguiram acompanhar, por isso, o mercado cresce enquanto algumas empresas ficam para trás e 
deixam de existir. Todo este processo vem acontecendo há 10 anos e atinge todo o mercado 
farmacêutico. 
 
POL - Quais as diferenças pontuais do sistema de soluções parenterais aberto para o fechado? 
LMC – O mais importante é o ganho de segurança para o paciente. O Brasil apresenta um índice alto 
de casos de infecções hospitalares com muitas mortes e elevação dos custos de tratamento. No 
antigo sistema (aberto), o risco de contaminação num ambiente hospitalar era muito grande, devido 
à quantidade de micro-organismos resistentes, normalmente presentes nesses locais. Na verdade, o 
problema sempre esteve relacionado ao mau uso das embalagens que favoreciam este tipo de 
infecção. Hoje, os casos de infecções hospitalares com a mudança da embalagem para o sistema 
fechado podem alcançar redução de 60%, o que é extremamente significativo, contribuindo 
decisivamente para salvar vidas. 
 
POL – A solução parenteral está ligada somente no soro ou ela é mais abrangente? 
LMC – Não. Ela é mais abrangente. Quando foi estabelecida a RCD 45 pela Anvisa – que submeteu a 
solução parenteral como todo um processo – a Agência estabeleceu que todo o medicamento 
parenteral 100 ml acima deveria estar enquadrado no sistema fechado. Ainda hoje, os 
medicamentos abaixo de 100 ml aparecem na versão aberta, como por exemplo, as ampolas de 
vidro, mas a tendência do mercado é que esse tipo de embalagem desapareça e se transforme em 
soluções fechadas. Nossa legislação cresce acelerada. A Anvisa tem um papel muito importante no 
sentido de impor regras novas, isso sem estrangular as empresas e causar gargalos no mercado. 
 
POL – Com relação a Anvisa, quais as atualizações propostas e como a Associação se relaciona com 
o órgão regulador? 
LMC – Já está acontecendo atualizações importantes no mercado. Hoje temos algumas mudanças 
na legislação, onde se sobressai a atualização da RDC 210 que, a qualquer momento, deve ser 
publicada. Esta nova Resolução deverá aproximar muito o Brasil de países da Europa e dos Estados 
Unidos, do ponto de vista regulatório. 
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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 
Tel.: (11) 3253-7068/4968 

www.abrasp.org.br 

 

Além disso, a revisão atual da Farmacopéia Brasileira, junto com as novas medidas da Anvisa, será um 
outro fator importante da atualização do País com relação ao controle do que é produzido e distribuído no 
Brasil. Com relação à industria, as multinacionais estão mais próximas destes processos por já viverem 
realidades parecidas em seus países de origem, mas a indústria nacional vem acompanhando este 
crescimento com responsabilidade e maturidade. 
 
POL – Com estas mudanças, como fica o mercado em 2010? 
LMC – As empresas estão preocupadas com o desenvolvimento e crescimento em tecnologia, por isso 
investimentos grandes devem acontecer em 2010. Porém, o crescimento do setor é uma ‘constante’, 
havendo otimismo entre os empresários e dirigentes cuja maioria está confiante no desenvolvimento do 
País. A ABRASP acredita que o crescimento da produção deve superar 30% da produção de 2009 enquanto 
o preço pode cair em torno de 20% até 2011.  

Luciano Palumbo- Do Pacientes Online 
Janeiro 2010 
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