Eleições 2018
Eleitores farão suas escolhas nos dias
7 (1º turno) e 28 de outubro (2º turno). Tudo
o que a maioria dos eleitores brasileiros fizeram até hoje nas urnas precisa ser mudado. A
iniciativa deve partir de nós mesmos. Antes de
votar precisamos analisar a vida pregressa de
nossos candidatos, ou seja, não só conhecer a
plataforma do candidato, mas também o que
ele já fez e os resultados dessas ações.
Os corruptos e maus administradores
do dinheiro público precisam ser eliminados
da vida pública desse País. A que se entender
que somos responsáveis por coloca-los em seus
cargos e temos o direito e poder para tirá-los
de lá através do voto.
Precisamos estar conscientes de que
através do voto estamos dando o aval para que
eles cuidem de nossos impostos e o destino dados aos mesmos.
Nestas eleições de 2018 vamos eleger
o cargo máximo, nosso presidente, aquele que
vai nos representar aqui no Brasil e para o
resto do mundo. Para tanto, essa pessoa deve
ter no mínimo: conhecimento, caráter, cultura,
honradez e poder de liderança. Tudo isso para
que nosso Brasil volte a crescer e recupere a
credibilidade nacional e internacional.

São 14 candidatos que disputam o
cargo de Presidente da República do Brasil.
Sugerimos que nossos associados busquem informações sobre todos para uma escolha consciente.
Além do presidente, nas Eleições Gerais de 2018, estarão em disputa os cargos de
vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal,
senador, deputado federal, estadual e distrital.
O
s eleitos vão cumprir um mandato que
inicia no dia 1 de janeiro de 2019. Para quase
todos os cargos o mandato é de 4 anos, menos
para os senadores que têm 8 anos de mandato.
O SINPROFAR, como uma entidade
representante dos interesses do varejo farmacêutico e totalmente apolítico, lembra apenas
que o destino de nossa nação está em nossas
mãos. Portanto, resta-nos observar o que acima foi dito e desejar que nossos associados e
demais parceiros exerçam seu voto pelo e para
o bem maior da nação.
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FECOMÉRCIO:

NOVA DIRETORIA E PRESIDENTE DO SINPROFAR, LEOMAR REHBEIN,
ASSUME VICE-PRESIDÊNCIA DA FECOMERCIO/RS

O presidente do SINPROFAR, Leomar Rehbein, assumiu
vice-presidência da Federação do
Comércio de Bens e Serviços do
Estado do Rio Grande do Sul (FECOMERCIO/RS). Ele tomou posse

dia 23 de julho último, em Porto
Alegre, para a gestão 2018/2022. O
presidente da entidade Luiz Carlos
Bohb, reeleito para esta nova gestão.
Rehbein foi reeleito para
presidente do SINPROFAR, gestão 2018/2022. Ele já fazia parte da
diretoria anterior, assumiu agora
como vice-presidente, mas também integra as frentes ligadas ao
varejo, assuntos legislativos e da
informalidade e contrabando.
Em entrevista ao Jornal do
Consumidor, no dia 6 de agosto último, ele falou sobre a importância
em assumir esse cargo na FECOMERCIO, “Sempre participamos
ativamente das mesas de discussões da entidade representando o
varejo farmacêutico. Esse cargo foi
o reconhecimento da nossa representatividade com mais de 7 mil
farmácias e drogarias no Estado”.
Desta forma, garantiu, estaremos mais próximos das decisões em todos os setores da
FECOMÉRCIO, trazendo essas
resoluções para nossos associados. “No que se refere ao setor
que estuda e participa de ações de

combate a informalidade e contrabando, ao qual participamos desde
sua formação, buscamos formas
de obter dados oficiais a fim de
conhecer e combater essa prática
ilegal que prejudica todo o varejo
estabelecido”.
Nesta entrevistam Rehbein
também falou sobre o preparo das
farmácias e drogarias gaúchas
com os produtos sazonais de inverno. “Nossas farmácias estão
preparadas para toda a demanda
de antitérmicos e antigripais”.
Questionado sobre o aumento nas vendas de medicamento genéricos, o presidente do
SINPROFAR destacou que estes
são uma solução para o problema
financeiro dos consumidores. “Embora haja uma certa resistência de
alguns proprietários de farmácias,
especialmente no interior do Estado, devido a rentabilidade dessas
vendas. Nossa orientação é para
que os consumidores procurem
adquirir estes produtos de laboratórios confiáveis e buscar orientação dos farmacêuticos para a melhor eficácia possível”.
Rehbein falou ainda sobre
o cartão fidelidade que, auxiliado
pelos atuais eficientes programas
de informática, facilitam que sejam dados descontos em determinados produtos. Também sobre
a permanência do farmacêutico
em tempo integral nas farmácias
e drogarias está havendo uma intensa troca de informações com os
órgãos fiscalizadores. “Tentamos
mostrar a realidade dos pequenos
estabelecimentos que não suportam a contratação de dois profissionais, com o risco de terem de
fechar suas portas pelo déficit financeiro”.
JORNADA DE TRABALHO
A primeira agenda do presidente do SINPROFAR reeleito,

foi um encontro com a senadora
Ana Amélia Lemos (Progressistas).
Na pauta esteve o projeto de lei
que tramita no Congresso Nacional e que quer alterar a jornada semanal dos farmacêuticos. A intenção é diminuir de 44 para 30 horas
semanais. ‘Isso nas pequenas farmácias do Rio Grande do Sul poderia criar um caos’, observa.
NOVA DIRETORIA DA
FECOMÉRCIO-RS
Reeleito à presidência
da Fecomércio-RS para a gestão
2018/2022, Luiz Carlos Bohn dará
sequência aos trabalhos para adequação às mudanças em relação à
sustentabilidade financeira do sistema sindical brasileiro.
No evento de posse, no dia
2 de julho último, em Porto Alegre,
foram nomeados os membros da
nova gestão, composta por representantes dos 110 sindicatos empresariais filiados e dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.
Bohn garantiu que nesse
segundo mandato, a nova diretoria terá
a responsabilidade
e o desafio de
enfrentar uma
n o v a
fase, de
transição da economia e do mundo de representação empresarial.
“Viemos nos preparando para isso
ao longo dos últimos anos e início
agora uma gestão estando ainda mais preparado para liderar o
comércio nessa travessia, lutando
muito para que o final dela seja
um ambiente com as condições
necessárias para nossas empresas
serem mais fortes e competitivas”.
Foto crédito: Juliana Moscofian
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Convenção
7° ENCONTRO DE NEGÓCIOS
A Convenção e Feira da rede
SANAR, que iniciou no dia 15 de
junho e teve seu encerramento dia
17 de junho, na cidade de Bento
Gonçalves, no confortável Dall’Onder Grande Hotel, reuniu entre associados
e fornecedores, em
torno de
450 pessoas. 		
De acordo com o
presidente da rede
SANAR,
João Talaia O’Donnell Filho, o resultado do evento correspondeu às
expectativas da equipe organizadora.

SANAR FARMÁCIAS

“Contamos com a participação de 39 expositores e obtivemos um
resultado em torno de 2 milhões e
quinhentos mil reais”.
Durante o evento foram lançadas as fraldas marca própria nos
tamanhos mega e sênior. Ele agradeceu, em nome da diretoria e demais trabalhadores da rede, a todos
fornecedores e associados que participaram e apoiaram, abrilhantando
o evento e crescimento da SANAR.
SANAR UNE-SE A REDE TOTAL
O presidente da rede SANAR
destacou que, com foco na prestação de serviços, crescimento dos
associados e aumento de benefícios
aos clientes, a rede vem crescendo
ano após ano.
“Com esse objetivo, no começo de 2018 agregamos 20 lojas em

Caxias do Sul (oriundos da Rede Total Farma) que vieram a fortalecer
cada vez mais o nosso trabalho”.
Para a Sanar Farmácias, receber os novos associados é uma
grande felicidade e, nas palavras d
o presidente João O´Donnell, “motivo de muito orgulho fazer a marca
Sanar chegar ao exigente mercado da
Serra.
Esta união sinaliza que estamos no caminho certo, crescendo
com responsabilidade, ampliando
as parcerias e, principalmente, trabalhando por melhores condições
para cada um dos nossos associados.”
Na sexta -feira teve Show da
Banda Dublê e no sábado sorteio de
brindes e o encerramento ficou por
conta da Show Banda E M S.

MOMENTOS DO EVENTO

04

Convenção
MOMENTOS DO EVENTO

05

Notícias

SINDICATO:

SERVIÇOS E MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO
Apesar das mudanças na legislação trabalhista no que se refere a opção da contribuição sindical,
historicamente os sindicatos são os
representantes legítimos da categoria perante órgãos públicos e Poder
Legislativo em todos os níveis (Municipal, Estadual e Federal), bem
como junto as entidades da categoria.
Mais do que isso, o sindicato presta aos seus associados inúmeros serviços especializados que
representam economia de tempo e
monetária, bem como em qualidade.
Não fugindo a regra, o
SINPROFAR com seus mais de 80
anos de prestação de serviços ao
varejo farmacêutico gaúcho, exerce
um papel importante na resolução
de questões sociais, legislativas e
administrativas.

SERVIÇOS JURÍDICOS
O SINPROFAR conta com
a eficiente assessoria jurídica do
escritório de advocacia de Sandro
Bentz de Oliveira, especializado em
Direito Sanitário, e do escritório
Flávio Obino Filho Advogados Associados, nas questões de Direito
Trabalhista.
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
· Anvisa/AFE/AE: Concessões, alterações de endereço, razão social,
farmacêutico, representante legal,
ampliação de atividade, atualizações de porte e outros.
. Taxa de concessão de filial isenta
(setenta Sinprofar).
· CRF: encaminhando de documentação junto ao CRF/RS. Valores de
taxa de emissão da CR reduzida e
isenção dos valores de troca de farmacêuticos.

Encaminhando de recursos
de multas do CRF/RS pelo setor
jurídico com tabela de valores diferenciadas.
· Vigilância Sanitário: encaminhando de renovações e alterações de
alvará de saúde.
· Smic – encaminhamento de alvarás.
· Taxa da balança inmetro (isento).
· Orientações referente a convenção coletiva de trabalho do seu município.
· Convenio Cartão SESC/SENAC –
Rede SESC própria e conveniados
de hotéis Senac , sócio com 20% nos
cursos oferecidos.
O SINPROFAR atua juntos aos órgãos municipais, estadual
e federal em busca melhorias para
a categoria representada.
Parceiras em andamento –
Plano de Saúde, Cursos EAD.

NOTA DE FALECIMENTO:

NERY WANDERLEY
DE OLIVEIRA
O segmento de farmácias
perdeu no dia 18 de junho último
um dos seus melhores e mais carismáticos lideres, Nery
Wanderley
de Oliveira.
		
No ano de
1978
ele
deixou
o
cargo
de
diretor do
extinto Laboratório Regis e comprou a Farmácia São José.
A partir dai iniciou sua
grande paixão pelo trabalho no setor do varejo farmacêutico.
Nery teve participação nas
primeiras questões que envolvem
o associativismo no Estado, hoje
case no Brasil onde se encontram
as melhores redes associativistas.
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Inclusive, o SINPROFAR emprestou sua sede para as primeiras reuniões que tratavam dessa questão.
Foi presidente da Associação dos Proprietários de Farmácias
e Drogarias (ASPROFARGS), presidente do SINPROFAR na gestão
1995 a 1998 e vice-presidente no
período de 2004 a 2014.
Durante várias gestões do
sindicato, substituiu a presidência
da entidade, assumindo o cargo de
presidente em exercício.
Também foi diretor da ABCFARMA. Ao longo de toda a carreira ele dignificou o setor, deixando um legado significativo e um
exemplo a ser seguido.
Muitas vezes deixava suas
lojas para cuidar dos interesses
do SINPROFAR, exercendo a presidência, cargo não remunerado,
sempre que se fez necessário. Foi
ainda, um grande apoiador do Jornal do SINPROFAR, hoje revista
Tarja Verde.

Em todos esses anos de
jornada, Nery contou como apoio
incondicional da esposa e companheira por mais de 50 anos, Mariza
de Oliveira. Deixou os filhos André
e Alexandre, os netos Alexia, Ângelo e Pedro, noras Catia e Marister,
e muitas saudades no coração de
todos que tiveram o prazer de sua
convivência.
VITOR ANTÔNIO VIEIRA
Com profundo pesar também comunicamos o falecimento,
no dia 25 de julho último, de Vitor Antônio Vieira,
diretor do
SINPROFAR.
L a mentamos
a
perda
desse membro sempre
atuante nas atividades da entidade.

Geral

REFORMA SINDICAL

A aprovação da Lei 13.467/2017,
da Reforma Trabalhista, que alterou
mais de 100 artigos da Consolidação
das Leis de Trabalho (CLT), ainda
está sendo assimilada por empresas
e entidades sindicais. De acordo com
a chefe da Divisão Sindical da Confederação Nacional do Comércio do
Comércio de Bens e Serviços e Turismo (CNC), Patricia Duque, a reforma
estabelece um ambiente favorável à
resolução de conflitos entre empregador e trabalhadores.
Segundo ela, a autonomia
nessa negociação impacta o mercado
de trabalho por gerar maior segurança jurídica.

“Essas regras claras potencializam investimentos, criando um
ambiente favorável de negócios, e
por via de consequência, estimulando a geração depostos de emprego”.

REESTRUTURAÇÃO
As reformas deram início a
uma reestruturação de toda a atividade sindical, dando aos sindicatos o
poder de reinventar a lei, mas retirou
a principal forma de custeio, o que é
um paradoxo, afirmou a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro (TRT/RJ) da 1ª Região, Vólia Bomfim.
Patricia Duque completa que
o fortalecimento das entidades sindicais, para que as empresas a reconheçam como suas representantes e os
governos ouçam as reivindicações dos
setores que elas representam, é o que
deve pautar as entidades sindicais.
Por sua vez, Vólia complementa que, uma negociação coletiva
com mais equilíbrio entre interesse
dos empresários e dos trabalhadores
é uma oportunidade para os sindicatos patronais conseguirem flexibilizar

um direito sem a necessidade de dar
contrapartida, “Era muito difícil fazer
uma negociação que fosse boa também para o empregador. Agora realmente houve um equilíbrio”.
NEGOCIAÇÕES
Ainda, de acordo com Vólia,
os sindicatos devem conhecer os limites de intervenção do judiciário no
exame das negociações coletivas.
“Um juiz somente pode anular uma cláusula de convenção ou
acordos coletivos se três pontos forem violados d acordo com o art. 104
do Código Civil: se uma das partes
for incapaz, o que não é o caso, já
que sindicato e empresa são pessoas
jurídicas; se a convenção ou acordo
não forem feito na forma que a lei determina, e, por fim, o objeto contido
na convenção ou acordo tem que ser
lícito. Portanto, tudo o que está ali é
lícito”.

ALERTA SOBRE A TROCA DAS VACINAS
DE FEBRE AMARELA E TRÍPLICE VIRAL
A Gerência de Farmacovigilância da ANVISA divulga alerta para
o risco de troca das vacinas de febre
amarela e tríplice viral. O Instituto
para Práticas Seguras no Uso dos
Medicamentos (ISMP Brasil), promotor da segurança no uso de medicamentos no Brasil, emitiu o Alerta de
Segurança para os profissionais de
saúde sobre os riscos troca de frascos
de vacinas de febre amarela e tríplice
viral.

Essas vacinas, assim como os
outros medicamentos adquiridos pelo
Ministério da Saúde, obedecem a uma
identificação visual padronizada para
os rótulos das embalagens de medicamentos destinados ao SUS, normatizada pela Anvisa.
Técnicos da ANVISA informaram que foi observado que a semelhança dos rótulos pode aumentar o
risco de confusão e troca de medicamentos no momento da dispensação e
administração.

“Assim, faz-se necessária a
adoção de medidas específicas para
prevenir a ocorrência de erros de medicação envolvendo a troca de vacinas com identidade visual semelhante”.
Segundo a ANVISA foi relatando o caso de onze mulheres em
período de amamentação que receberam a vacina da febre amarela no
lugar da vacina tríplice viral, sendo a
primeira não recomendada para este
público.

Eles alertam que vale ressaltar
que com “o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe e o
aumento do número de pessoas buscando a vacina da febre amarela, estes
riscos se agravam”.
AÇÃO
Para prevenir o risco dessa troca de vacinas algumas medidas podem
ser adotadas como:

•
Armazenar os medicamentos
com nomes e embalagens semelhantes em lugares separados;
•
Implementar o uso de rótulos
diferenciados nos medicamentos e fixar alertas no local de armazenamento e dispensação;
•
Usar procedimentos de dupla
checagem dos medicamentos antes
da sua administração;
•
Sempre conferir o rótulo antes da administração da vacina.
RECOMENDAÇÕES:
A Anvisa monitora continuamente os medicamentos e solicita aos
profissionais de saúde e pacientes
que notifiquem os eventos adversos
ocorridos com o uso de qualquer medicamento.
A comunicação de suspeitas
de eventos adversos pelos pacientes
pode ser realizada pelos canais disponíveis para atendimento ao cidadão:
Central de Atendimento ao Público e
Ouvidoria.
Para o profissional de saúde,
a Anvisa disponibiliza o sistema Notivisa para a realização das notificações de eventos adversos.
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MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS FARMÁCIAS
E A LOGÍSTICA REVERSA
Com a finalidade de evitar
prejuízo e danos à saúde do consumidor, foi criado o Programa de
Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS), que
tem como objetivo minimizar a
produção de resíduos e um encaminhamento
seguro
para os
m e s m o s .
E s t e
programa foi
desenvolvido
de acordo com
a política de logística reversa, que
deve ser adotada em breve.
De acordo com. Betânia
Alhan, da Organize Farma Consultoria e Treinamentos Ltda, o
PGRSS, em cada farmácia, deve
ser elaborado de forma compatível com as normas estabelecidas
para a coleta, transporte e destinação final dos resíduos químicos
gerados pelos medicamentos vencidos.
E normas devem estar de
acordo com as determinações em
nível federal, estadual e municipal, que geralmente compreendem as seguintes etapas:
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1- Contratar empresa de
coleta de resíduos que seja credenciada junto ao INEA. As empresas de incineração devem dispor de licença ambiental para o
tratamento ou disposição final
dos resíduos de serviços de saúde,
além de documento de cadastro
emitido pelo órgão responsável
da limpeza urbana para a coleta e
transporte dos resíduos.
2- Segregar e acondicionar, em local separado dos demais
produtos à venda e/ou recipientes
de acordo com o volume gerado,
os resíduos líquidos. Estes devem
ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado
– resistentes, rígidos, com tampa
rosqueada e vedante.
3- Identificação do resíduo
químico – A identificação deve
estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de
coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e
externo e nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases
que atendam aos parâmetros referentes ao Grupo B, identificado
através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500
da ABNT e com discriminação de
substância química.

4- Relacionar os produtos,
quantidade e lote dos medicamentos vencidos em duas vias.
5- Transportador deverá assinar a relação dos medicamentos que serão levados para
incineração e deixar documento
comprovando que o medicamento vencido foi retirado do estabelecimento.
6- Manifesto de transporte e incineração é um documento
imprescindível para comprovar
que o medicamento vencido foi
transportado e descartado corretamente, sem causar danos à
saúde da população e ao meio
ambiente.
7- Resíduos de medicamentos da Portaria MS 344/98
vencidos: o farmacêutico deve relacionar os produtos, quantidade
e lote, e identificá-los de acordo
com as normas para resíduos químicos do Grupo B e dirigir-se à
autoridade sanitária local, que
orientará sobre a destinação correta e descarte desses produtos.
Segundo Alhan, é de extrema importância que as farmácias
e drogarias tenham esses procedimentos estruturados, definidos e inseridos em sua rotina, de
modo a que viabilize e facilite a
implantação da logística reversa
que estará vigorando em breve no
varejo farmacêutico.

Notícias

VALIDADE NACIONAL DAS RECEITAS DE CONTROLADOS
SEGUE PARA O PLENÁRIO, NO SENADO

As receitas de medicamentos controlados e manipulados poderão ter validade nacional. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
aprovou, no dia 6 de junho, o substitutivo da Câmara dos Deputados
(SCD) 4/2018 ao Projeto de Lei do
Senado 325/2012, que define que a
receita tem validade em todo o território nacional, independentemente
da unidade federada em que tenha
sido emitida.
Atualmente, as prescrições
médicas só valem no estado de origem. O PL segue agora para o plená-

rio do Senado.
Na Câmara, o texto foi alterado para dar nova redação ao parágrafo único do artigo 35 da Lei 5.991,
de1973, que trata do controle sanitário do comércio de medicamentos, em
vez de incluir um novo parágrafo
como previa o projeto original do Senado.
Além disso, os deputados estenderam a permissão aos medicamentos sujeitos ao controle sanitário
especial. No entendimento da Câmara, explicitar os medicamentos sob
controle especial é necessário uma

vez que, na prática, são os únicos
medicamentos cujas receitas não podem ser aviadas fora do estado em
que tenham sido emitidas.
A relatora da proposta na
CAS, senadora Ana Amélia (PP-RS),
argumentou que as farmácias já
contam com um rigoroso controle e
exigem a receita médica e os documentos do paciente que vai usar o
remédio. Ana Amélia lembrou que a
iniciativa vai beneficiar os pacientes
que estão em tratamento e precisam
viajar ou se consultar em outro estado.
Fonte: Sincofarma-Rio

RASTREABILIDADE DE MEDICAMENTO

O sistema de rastreabilidade de
medicamentos, aprovado em 2009 pela lei
11.903, prevê que cada um dos mais de 4
bilhões de remédios produzidos e comercializados contenha uma forma de ser
identificado individualmente e acompanhado desde sua produção até o consumidor final, inclusive com informações sobre
o médico que o prescreveu .
Conforme o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, a
implantação desse sistema precisa ser estudada antes da implantação para evitar
problemas. “O primeiro entrave é o tempo
de implantação. Enquanto na Europa e nos
Estados Unidos foi estipulado um prazo de
dez anos, no Brasil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs um limite de apenas três”.
“Segundo Mena Barreto, a mudança trará um impacto em mais de 3 mil
linhas de produção, que terão de ser modificadas em tempo recorde, inclusive nos
laboratórios públicos, cuja escassez de recursos é conhecida.” Mais de 4 bilhões de
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unidades serão monitoradas diariamente
e, para isso, os mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação
logística”, adverte.
Outro agravante, na opinião dele,
é a determinação da Anvisa, delegando delegando aos fabricantes a responsabilidade
de concentrar as informações relativas aos
medicamentos.
“Essa medida representa um
atentado à livre concorrência e um grave
prejuízo ao consumidor, a quem a rastreabilidade visa a proteger. Atacado e varejo
serão obrigados a devolver as informações
de toda e qualquer movimentação dos medicamentos às indústrias, que montarão
um banco de dados do mercado”.
Para Barreto isso é um absurdo
contra a privacidade da informação prevista na Constituição. “Com todas essas
informações à mão, fabricantes poderão
alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência. No mundo em que paí-

ses discutem medidas mais duras contra a
violação da privacidade à informação, seja
de empresas ou indivíduos, não é possível
admitir que tais dados fiquem expostos
aos fabricantes.
Ao final, o próprio consumidor
será prejudicado, com menor oferta, preços mais altos e manipulação das informações”, completa.
O executivo propõe que essas informações sejam gerenciadas diretamente
pelo governo federal, assim como ocorrerá na Argentina e na Turquia e seguindo o
que será implementado nos Estados Unidos e na Comunidade Europeia. Estas preocupações já foram levadas à Anvisa, que
está estudando o assunto. “O debate com a
Anvisa e no Congresso são positivos, pois
aprofundam a discussão quanto à implantação da rastreabilidade, cuja importância
é inegável, desde que adotada com eficácia, segurança e respeito à inviolabilidade
da informação das farmácias, dos prescritores e dos usuários de medicamentos”,
pondera.
(fonte: ABRAFARMA)

Geral
REGISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS FAZ 18 ANOS
Há 18 anos, o primeiro medicamento genérico foi registrado no Brasil.
Um levantamento inédito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que os medicamentos genéricos em
comercialização têm alto índice de aprovação em análises feitas para atestar qualidade e segurança dos produtos.
De um total de 284 lotes analisados em 2016 e 2017, 85,9% estavam em
conformidade com informações do fabricante e de acordo com exigências técnicas.
Como são bastante comercializados no
Brasil, a quantidade de lotes de genéricos
selecionados para testes no período representou 61,4% do total avaliado (462).
Os dados são do Programa de
Verificação de Medicamentos (Proveme),
que faz a avaliação de itens que já estão
no mercado farmacêutico e com registro
na Anvisa. Durante os testes, são verificados aspectos físicos e químicos dos produtos. As análises feitas nos medicamentos
podem variar de acordo com a forma farmacêutica e as características do produto.
As mais comuns são: análise de dosagem
do princípio ativo, variação de peso, uniformidade de dose, análise de aspecto e da
rotulagem, bem como sua dissolução no
organismo.
“Periodicamente, o programa faz
uma série de novos testes em produtos selecionados para verificar se os itens cumprem as normas estabelecidas pela Agência. Os resultados atestam ou não aspectos
como segurança, qualidade e eficácia”, explica o diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa.
Ele diz que as análises são realizadas por laboratórios oficiais da Rede
Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária (RNLVISA). Os resultados de lotes
que não passam nos testes definem diversas ações sanitárias, como a suspensão de
venda e uso, alterações no registro, ações
de inspeção, adoção de ações corretivas
pelos fabricantes e instauração de processos administrativos sanitários.
De acordo com a Anvisa, a seleção dos medicamentos avaliados é feita
com base no volume das notificações de
queixas técnicas e de desvio de qualidade.
Também são prioritários os produtos usados pelos consumidores e por programas
do Ministério da Saúde, como o Farmácia
Popular do Brasil. A coleta de amostras
para testes é uma ação descentralizada, de
responsabilidade das coordenações estaduais ou municipais de Vigilância Sanitária.
CRESCIMENTO DE REGISTROS
O número de novos registros de
medicamentos genéricos no Brasil passou
de 146, em 2014, para 336, em 2017, o que

representou um aumento de 130,1% em
apenas quatro anos. No total, houve um
total de 1.830 solicitações de registro deste
tipo de produto, das quais 1.229 estavam
de acordo com as exigências Anvisa. Outros 601 pedidos de registro foram recusados por não cumprirem os parâmetros
sanitários para a produção.
Para o órgão, os dados confirmam
a tendência de crescimento dos genéricos
no mercado, mas também a importância
da avaliação criteriosa da Anvisa sobre a
qualidade, eficiência e eficácia do produto
ao conceder novos registros.
“O mercado nacional de genéricos teve um incremento importante nos
últimos anos associado à qualidade dos
produtos, ao preço e à confiança da população nesses medicamentos. A Anvisa tem
um papel essencial nesse cenário, que é o
de estabelecer normas rígidas para o registro de produtos, bem como para análises
posteriores à entrada do farmacêutico no
mercado”, afirma Jarbas Barbosa.
Alguns dos principais motivos de
recusa de registro são problemas de qualidade do insumo farmacêutico, estabilidade
do medicamento (avalia se o medicamento
resiste às condições climáticas brasileiras)
e metodologia analítica (avalia parâmetros
da qualidade do medicamento, como o
teor do produto).
EXIGÊNCIAS DA ANVISA
A entrada de genéricos no mercado brasileiro fez cair o preço de medicamentos e contribuiu para ampliar o acesso
da população a produtos seguros e eficazes, o que exigiu o aprimoramento da regulação. Por isso, Jarbas Barbosa ressalta
que, para obter um registro, o fabricante
tem que provar que o medicamento genérico tem qualidade e que funciona para a
finalidade a que se propõe, assim com o
produto de referência.
A formulação do produto (receita)
deve usar a farmacopeia brasileira como
base ou outra reconhecida pela Anvisa. Entre os estudos necessários e exigidos estão
o de biodisponibilidade farmacêutica entre
o genérico e o produto de referência para
conferir se o produto contém o mesmo fármaco, mesma dosagem e forma farmacêutica.
Também é exigido estudo de perfil de dissolução, que avalia o desemprenho do medicamento simulando o comportamento em seres humanos. O objetivo
é verificar se o medicamente dissolve em
tempo adequado no organismo humano
para fazer efeito esperado. Este teste não
pode ser usado de forma isolada para avaliação de um produto, mas faz parte de
um conjunto de informações que é analisado no processo de registro. O perfil de

dissolução também é solicitado quando o
fabricante faz alterações depois de obter o
registro da Anvisa, o que obrigatoriamente
deve ser comunicado ao órgão.
“É importante observar que o medicamento tem que cumprir parâmetros
da farmacopeia brasileira ou outra reconhecida, mas o perfil de dissolução o fabricante tem que cumprir o que foi usado
na especificação do registro. Isso porque a
farmacopeia não mede o perfil de dissolução”, diz o diretor-presidente.
O fabricante também deve apresentar no dossiê sobre o medicamento genérico garantias sobre qualidade, prazo de
validade e condições de armazenamento.
Além disso, é exigida uma certificação de
cumprimento dos princípios de boas práticas de fabricação (CBPF) e de controle
do local de produção. Também devem ser
verificadas as autorizações sanitárias necessárias para o devido funcionamento da
empresa.
Ou seja, a empresa e o medicamento devem cumprir integralmente a
regulação sanitária para obter registro do
produto.
PREDOMINÂNCIA NO MERCADO
Entre 2012 e 2016, o número total
de produtos registrados passou de 490 a
882, o que representa um aumento de 80%.
Este crescimento se deve, em grande parte, aos genéricos e similares, que, somados,
correspondem a 80% do total de registros
entre 2012 e 2016, e a 82% no último ano do
período. Atualmente, o consumidor brasileiro conta com 6.300 produtos diferentes
no mercado de medicamentos. Considerando o volume de produtos sintéticos comercializados no Brasil, há predominância
de genéricos e similares (genéricos de marca), chegando a um percentual de 75,7%
em 2016. Esse dado representa aumento de
dois pontos percentuais em relação a 2012
(73,7%).
De acordo com informações da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), de 2015, o atual índice brasileiro é semelhante ao da Holanda
(69,7%) e ao do Canadá (70%). Estados Unidos e Reino Unido apresentam, respectivamente, percentuais de 84% e 83,4%. Para a
Anvisa, os dados são positivos porque evidenciam que os medicamentos têm qualidade comprovada e aceitação no mercado
mundial, bem como da população. Das 20
empresas com maior faturamento com a
venda deste tipo de produto, 16 são nacionais. Destas, três são públicas: Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação para o
Remédio Popular e Instituto Vital Brazil.
Em 2016, o faturamento da indústria com
os genéricos foi de R$ 8,58 bilhões.
Fonte: ANVISA
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