associe-se
legislação

Anvisa divulga ampliação da lista de petições visando dar
mais transparência ao acompanhamento de processos
As listas dos pedidos que aguardam
análise na Anvisa começaram a ser publicadas e já podem ser consultadas pelo público em geral. A medida busca dar transparência às análises da Agência e garantir
que o setor produtivo possa acompanhar o
andamento dos processos e o tempo que o
pedido leva para começar a ser avaliado.
Até então, somente a lista de pedidos
da área de medicamentos estava disponí-

vel. Nesta primeira fase, é possível consultar a lista de Autorizações de Funcionamento e Autorização Especial; de inspeção
e certificação de medicamentos, insumos,
produtos para saúde, cosméticos e saneantes; registro e pós-registro de medicamentos e alimentos; registro e cadastro de
produtos para saúde e autorizações para
produtos controlados.
Outra inovação é a publicação dos pra-

zos médios de análise de processos, que
vai considerar a data da petição apresentada na Anvisa até a primeira manifestação
da área técnica, que pode ser pelo deferimento, indeferimento ou elaboração de
exigência técnica.
As listas estão disponíveis no site da
Anvisa juntamente com um material explicativo que permite entender as informações publicadas.

Acordo para logística
reversa sairá em breve

Prêmio Destaque
Ascoferj apresenta
finalistas da edição

Nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente dá conta de que o Comitê
Orientador para Implantação dos Sistemas de Logística Reversa (CORI) aprovou,
no dia 8 de agosto, o edital para elaboração de acordo setorial para implantação de
sistema de logística reversa de resíduos de medicamentos.
O documento, discutido e elaborado com a participação da indústria e dos ministérios membros do CORI – Meio Ambiente, Saúde, Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Agricultura e Abastecimento e Fazenda – receberá sugestões
por um período de 120 dias, de propostas para um sistema de logística reversa
que contemple todas as etapas do ciclo de vida dos medicamentos. O objetivo é
garantir a destinação ambientalmente correta de medicamentos e suas respectivas
embalagens, após o uso pelo consumidor.
O edital estabelece algumas metas a serem cumpridas. A ideia é atingir, até o
quinto ano após a assinatura do acordo setorial, 100% dos municípios com população superior a 100 mil habitantes, no
qual a destinação final ambientalmente
correta adequada deverá abranger
100% dos resíduos recebidos. Outra
meta é alcançar, até o quinto ano após
a assinatura do documento, 5.522
pontos de coleta de medicamentos
em todo o País. Nesse mesmo período, outro objetivo é recolher 3.79 kg
de resíduos por mês, por ponto de
coleta.

A Ascoferj divulgou as finalistas à 11ª
edição do Prêmio Destaque Ascoferj. No total, 23 empresas disputam o primeiro lugar
em dez categorias: Colgate, DPC, Emefarma, EMS, Eurofarma, Galderma, Hypermarcas, Johnson & Johnson, L’Oréal, Medley,
MSD, Neo Química, Niely, Novartis, Procter
& Gamble, Profarma, Prosper, Sanofi, Santa
Cruz, Teuto, Unilever, Unimarka e Zamboni.
As duas fases da pesquisa já foram
encerradas, e os votos serão apurados pelo
Instituto Fecomércio de Pesquisa. Este ano,
os associados votaram, pela primeira vez,
através de um sistema online, o que agilizou
e facilitou o processo de votação.
Os destaques de 2013 serão conhecidos no dia 24 de outubro, durante cerimônia
de premiação no Rio de Janeiro. Além da
tradicional entrega dos troféus, a Ascoferj
vai homenagear a ONG Doutores da Alegria
pelo trabalho realizado com crianças hospitalizadas. A Comissão Organizadora promete um evento cheio de surpresas e muita
emoção.

2 I SINCOFARMA-RIO - SETEMBRO 2013

editorial

Decreto presidencial regulamenta
Vigilância Sanitária no Brasil
Para adequar a Vigilância Sanitária do
País às inovações no controle sanitário de
produtos, bens e serviços, a presidente
Dilma Roussef publicou, no Diário Oficial
da União, o Decreto nº 8.077, revogando o
também Decreto 79.094, editado em 1977,
e regulamentando a lei que dispõe sobre a
Vigilância Sanitária no Brasil (Lei nº 6.360,
de 1976).
“Foi necessário revogar o decreto anterior porque ele foi desenhado para uma
época em que não existia a Anvisa, nem
estava estruturado o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, o SNVS”, explicou o
diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano. A Anvisa foi instituída com a edição da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que
também definiu o SNVS e suas atribuições
no âmbito de proteção à saúde.
Principais destaques
- O decreto foi reduzido de 171 para 25
artigos. Foram evitadas repetições de artigos já previstos na própria Lei nº 6.360, de
1976, e também foram retirados todos os
dispositivos que não precisam constar em
decreto, tendo em vista as competências
normativas da Anvisa.
- Ao acomodar a regulamentação da
Anvisa em suas normas gerais, o novo decreto não altera o que já está previsto nas
atuais resoluções da Agência, de forma
que o registro e a renovação de registro de
produtos, as autorizações de funcionamento e as normas boas práticas continuam
vigentes e sem alterações.
- Para o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), as alterações não implicam ajustes nas ações de fiscalização e de

licenciamento de estabelecimentos, na medida que não ocorreram alterações no texto
que exijam mudança na forma de atuação
das vigilâncias sanitárias. As prerrogativas das autoridades sanitárias estão todas
mantidas, assim como as exigências legais
para o licenciamento de estabelecimentos
e a responsabilidade de toda a cadeia de
produtos pela sua qualidade e segurança.
- Em linhas gerais, foram suprimidos
apenas dispositivos já constantes em outras normas, como foi o caso dos procedimentos referentes às infrações, penalidades
e à análise fiscal em função de estarem
presentes na Lei nº 6.437/1977. - Um novo
dispositivo obriga a notificação de eventos
adversos e queixas técnicas relacionadas
a produtos sujeitos à vigilância sanitária.
Com isso, reforça-se a possibilidade e a
qualidade do monitoramento de produtos
no mercado e, além da melhor gestão da
saúde pública, abre-se caminho para regulações que equilibrem exigências pré e pós-introdução do produto no mercado
- Foi prevista a possibilidade de reconhecimento da efetividade/eficácia de medicamentos fitoterápicos por meio do uso
tradicional, facilitando o registro desses
produtos.
- Foi aprimorada a regra de comunicação prévia à Anvisa em caso de descontinuação na fabricação de medicamentos. O
decreto passa a prever a possibilidade de
se exigir a comunicação com antecedência
de 12 meses em casos críticos. Com isso,
aumenta-se a eficácia do gerenciamento do
risco de desabastecimento do mercado, de
forma a melhor atender às necessidades de
tratamento da população.

Felipe Terrezo

A conta da vez
A princípio, o problema não atinge o
Rio de Janeiro mas, como “seguro morreu de velho”, já trago aqui algumas indagações sobre a vinda de médicos estrangeiros para atendimento da população brasileira no SUS.
Sem discutir a importância do projeto do governo e ciente de que a população carente, principalmente no interior
do País, é totalmente abandonada, o que
me preocupa é a validação dos registros
destes profissionais, seus CRMs.
Como sabemos, para atendermos
uma prescrição, o primeiro passo é que
este médico seja regulamentado, liberado para receitar. Assim sendo, caso
não ocorra esta validação, como faremos para atender os pacientes, mesmo
que munidos com satisfação de suas
receitas? Será a farmácia a comprar
esta briga? É em nossos balcões que o
problema vai estourar?
Não seria a primeira vez. Sempre é
na parte mais fraca, no nosso caso, no
balcão, que a bomba estoura. Lembram
do caso das pílulas de farinha? Da Lei
dos Idosos? Sempre as farmácias são
estampadas na mídia como empresas
que visam o lucro acima de tudo.
Infelizmente, o que se esquecem ou
nem sabem, é que somos um segmento
altamente fiscalizado. Que temos inúmeras legislações a cumprir e provenientes
de vários órgãos. Neste caso dos médicos estrangeiros, como faríamos, por
exemplo, o preenchimento do SNGPC?
Talvez as autoridades não estejam
atentas a estas questões técnicas, mas
cabe a nós alertarmos para o que se
avizinha, evitando assim, que mais uma
vez sobre para a farmácia.
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Uma história de sucesso c
Aos 87 anos de idade, Ruy de Campos
Marins é, sem dúvida, parte da história viva
da farmácia no País, especialmente no Rio
de Janeiro, onde mantém com maestria a
Farmácia Modelo de Bonsucesso.
Mas a vida de “Seu Ruy” e o varejo
farmacêutico se misturaram quando, ainda
um rapazote, deixou Euclidelândia, terceiro
município de Cantagalo, aos 14 anos e foi
para Funil, próximo a Aperibé, também no
interior do Estado do Rio de Janeiro. Ali ele
deu início ao amor pela profissão que perdura até hoje, atuando como ajudante do
farmacêutico da localidade.
Nas fazendas, acompanhava de perto
os “causos” e observava muitas recuperações e curas através da atenção farmacêutica, de porteira em porteira. Um caso
que não esquece foi o de um fazendeiro
que foi atingido por tiro de espingarda de
chumbinho e teve o corpo todo ferido. Ele
e o farmacêutico retiraram os estilhaços da
vítima, que não morreu por pouco.
A história da história
Com 67 anos de formado em Prático
de Farmácia, curso com chancela do Ministério de Educação e Cultura na época, ficou
em 2º lugar em uma turma de 52 alunos.
“Seu Ruy” conta que a história da farmácia se divide em duas, antes e depois da
2ª Guerra Mundial. No pré-guerra, o Brasil
ti-nha fortes laboratórios (Silva Araújo,
Paulista de Biologia e Torres, entre outros),
conta ele, e as farmácias atendiam à clientela com medicamentos manipulados e médicos que prescreviam as fórmulas, muitos
deles com consultórios nos fundos das lojas. Mas após a batalha, os laboratórios
multinacionais, para ganhar tempo, com4 I SINCOFARMA-RIO - SETEMBRO 2013

Sr. Ruy, ao lado de parte da
história da farmácia
praram os grandes laboratórios nacionais
e convenciam os médicos que era melhor
prescrever um medicamento já industrializado. Com isso, foram buscar nas farmácias os manipuladores que, depois de treinamento, viraram propagandistas/vendedores. Diante dessa nova realidade, as farmácias perderam os seus profissionais de
ponta (os melhores manipuladores) e foram

se tornando mistas, com medicamentos industrializados e manipulados.
Mas, o rapazote de Euclidelândia começou a trabalhar com seu padrinho, Alceu Toledo Velozo, que mais tarde virou seu sócio na
Farmácia Vitória, em Bonsucesso. Em pouco tempo comprou a farmácia e trouxe para
a empreitada seu irmão, Mozart de Campos
Marins, e o pai, Ulysses Pereira Marins.

chamada Farmácia Modelo
Logo se tornaram referência na região,
contando também com consultório para
atendimento médico, tendo que contratar
funcionários para suprir a grande clientela.
Recebendo propostas, abriu uma filial
em Del Castilho - a Santa Rita de Kátia (nome de uma santa polonesa). Fechou essa e
depois abriu a Farmácia Muciano, em Ramos, também com consultório para atendimento médico. E por último, em 1964, retomou à Farmácia Vitória, em Bonsucesso,
transformando-a na Farmácia Modelo, que

funcionava de forma mista, com medicamentos industrializados e manipulados, e
que, após 22 anos, passou definitivamente
para manipulação.
Hoje a Farmácia Modelo continua sob
sua direção, com 17 funcionários, salas modernas, todas dentro das exigências da Anvisa e da RDC 67, com sala para manipular medicamentos controlados, antibióticos,
hormônios, todas com anticâmaras e
pressão negativa.
Sempre engajado, participou ainda da

fundação da ABCFARMA, da rede associativista CityFarma, fundou a Ascoferj e foi
presidente do Sincofarma-Rio por 6 anos,
além de ser o responsável por trazer o Curso de Técnico de Farmácia para o Estado
do Rio de Janeiro.
”Seu Ruy” se diz um profissional realizado e afirma que valeu a pena investir e estar sempre acompanhando as mudanças,
para atender sempre da melhor forma possível os seus clientes.
A ele, nossos parabéns!
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Workshop sobre gestão financeira
atrai associados ao Sincofarma-Rio
Os associados do Sincofarma-Rio participaram ativamente do workshop de “Gestão Financeira para Farmácias e Drogarias”,
realizado dia 7 de agosto, no auditório da entidade, no Centro do Rio. Empresários, gestores e gerentes tiveram acesso a muitas dicas de administração financeira empresarial
e tiraram dúvidas.
Segundo o instrutor Ricardo Rocha Faria, que é MBA em Gestão de Negócios, a
“gestão financeira é o principal ponto da empresa”. Ele também respondeu várias perguntas ao jornal do Sincofarma-Rio. O treinamento fez parte da nova grade de cursos do
sindicato, aberta pelo Presidente Felipe Terrezo.
Qual é o papel da gestão financeira na
saúde de uma empresa?
A gestão financeira é uma das funções
vitais do organismo empresarial. Ela pode
ser entendida como o coração do negócio.
Ela é responsável por manter um fluxo permanente de dinheiro para que seja possível
a realização das demais funções empresa-

riais. Portanto, a função financeira é responsável por manter a empresa com vida. E, de
preferência, vida saudável.
A qualificação contínua se faz, portanto, essencial?
A qualificação do profissional é imprescindível. A administração financeira é uma
área do conhecimento científico em que as
profissões são regulamentadas, como é o
caso da contabilidade, administração de empresas e economia. Dessa forma, não é
aconselhável cuidar dessa área de responsabilidade sem a adoção dos métodos científicos consagrados. Neste particular, caberia aquele velho ditado: por que inventar a
roda de novo?
Quais os pontos principais da gestão
financeira?
Tradicionalmente a gestão financeira é
composta de três etapas: planejamento, controle e análise. O Planejamento é responsável por dimensionar os recursos necessários
para o cumprimento da missão das metas

O público, consciente da necessidade de profissionalização dos negócios no que tange as finanças
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Ricardo Rocha Faria, da InFinance

empresariais. A atividade de controle serve
para garantir que a execução está sendo
realizada de acordo com o que foi planejado, e a atividade de Análise serve para
verificar se o resultado está de acordo com
as metas desejadas. Essas três etapas formam um ciclo virtuoso, onde os resultados
da análise retroalimentam a atividade de
planejamento e assim temos um processo
de melhoria contínua no exercício da atividade empresarial.
O varejo farmacêutico está se adequando às mudanças na área financeira?
Aos poucos, os proprietários de empresas de médio e pequeno porte, incluindo aí
as farmácias, estão se conscientizando da
necessidade da profissionalização. O cerco
está se fechando. O bom layout da loja, a
qualidade no atendimento e os produtos comercializados já se tornaram uma “commodity”, ou seja, não são mais vistos como
um grande diferencial para o público consumidor. Já nos dias de hoje e, mais ainda,
num futuro próximo, a vantagem competitiva será cada vez mais dependente da
qualidade da gestão empresarial.
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Sindicato orienta associados sobre reembolso
de anuidades pagas indevidamente ao CRF-RJ
O Departamento Jurídico do Sincofarma-Rio já está preparado para estudar,
caso a caso, o ajuizamento para reembolso, para associadas/sindicalizadas, da
anuidade paga ao Conselho Regional de
Farmácia do Rio de Janeiro - CRF-RJ.
As farmácias e drogarias interessadas
devem entrar em contato com a Entidade
para que seja estabelecido, primeiramente,
o porte da empresa, o que diferencia a
ação judicial. Se for micro, por exemplo, os trabalhos serão movidos perante
o Juizado Especial, normalmente isento
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de custas ou honorários. Será diferente
também o valor a ser pleiteado, pois, dependendo do porte, o valor da anuidade é
também diferenciado.
Comprovação necessária
Segundo a Drª Maud Vianna, do Departamento Jurídico do Sindicato, “os valores a serem pleiteados podem variar de R$
1.000 a R$ 5.000, com cálculo baseado
nas anuidades de 2008, 2009 e 2010, haja
vista a prescrição, dependendo da catego-

ria de enquadramento da requerente”.
Ela explicou ainda que, caso a farmácia
seja microempresa ou de pequeno porte,
poderá ajuizar diretamente a ação perante
o Juizado Especial Federal, cujo valor das
causas é de até 60 salários mínimo, sempre com a necessidade de comprovação
de porte. “Nos demais casos, os honorários para ajuizamento serão, no mínimo,
de R$ 1.000, para atuar na 1ª Instância”,
completa.
Em quaisquer das situações, o pagamento da anuidade deve ser comprovado.

mercado

ganham mais
espaço no mercado

Nutri
cosméticos
Os nutricosméticos são cápsulas que
prometem nutrir o organismo e combater
os radicais livres, ou seja, retardar o envelhecimento cutâneo proporcionando uma
pele jovem e bonita. Além disso, essas pílulas da beleza melhoram a firmeza da pele,
atenuam rugas, reduzem a vermelhidão e
ação nociva causadas pela exposição solar,
diminuem os sintomas da caspa, aliviam o
aspecto da celulite e até fortalecem unhas
e cabelos. “Essas cápsulas são produzidas
a partir de alimentos funcionais ou suplementos alimentares, concentrando vitaminas, sais minerais e outras substâncias
essenciais à saúde do organismo”, explica
a dermatologista Helua Mussa Gazi (CRM/
SP 104862).
Para manter a pele livre de doenças e
prevenir o envelhecimento é necessário
seguir uma alimentação equilibrada. As
vitaminas e os minerais encontrados nos
alimentos ajudam a combater os radicais
livres, moléculas que degeneram as células saudáveis do organismo. Porém, com a
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correria diária, consumir a quantidade certa
desses nutrientes pode ser difícil. Pensando nisso, a indústria da beleza investiu na
criação de nutricosméticos compostos de
vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos
graxos e proteínas, que abastecem o organismo e amenizam problemas como rugas,
flacidez, unhas fracas e queda de cabelo.
“Este tipo de produto estimula a produção
de colágeno e de elastina, favorecendo a
diminuição de rugas e garantindo mais sustentação e elasticidade à pele”, destaca a
dermatologista.
De acordo com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), os nutricosméticos entram na categoria de alimentos
funcionais por produzirem efeitos metabólicos ou fisiológicos ao organismo. É recomendado consultar um médico antes de
consumi-los para evitar efeitos colaterais,
já que cada um tem concentração específica de um determinado componente.
“Quando as pílulas são consumidas em
excesso podem ocorrer erupções cutâneas

e é importante
conhecê-los para
melhor orientar
seus clientes
ou aumento de peso. Por isso, é importante
consultar um dermatologista para evitar um
efeito inverso”, esclarece Gazi.
Nutricosméticos não substituem
cremes e tratamentos estéticos
As pílulas devem fazer parte da rotina
de beleza, porém não devem ser uma alternativa de tratamento para problemas
estéticos. Afinal, os nutricosmésticos não
fazem milagres. Você pode aliar a pílula
com a alimentação, os exercícios físicos e a
hidratação para manter a pele mais bonita.
“O ideal é ingerir essas cápsulas por três
meses para o organismo se adaptar com
os nutrientes. Geralmente, é possível notar
seus benefícios após 60 dias de uso”, esclarece a dermatologista.
Reduz rugas, manchas, flacidez
e fortalece unhas e cabelo
A dermatologista Helua Mussa Gazi

revela os prós e contras de consumir a
pílula da beleza que promete resultados
surpreendentes em pouco tempo:
Prós:
•Não existe tempo determinado para o
uso dos suplementos;
•Os efeitos são progressivos, surgindo
desde o primeiro mês, sendo mais visíveis
a partir do terceiro mês de uso;
•Os suplementos podem trazer na fórmula: vitaminas, minerais, óleos essências,
aminoácidos e substâncias antioxidantes;
•Cabelos com fios finos e sem brilho,
que demoram a crescer, podem ser restaurados com as cápsulas que contêm vitamina A, botina, ômega 3 e licopeno;
•Os nutricosméticos têm ativos que reforçam as defesas e aumentam a produção
de melanina, diminuindo a sensibilidade da
pele e prolongando o bronzeado;
•Combate a gordura localizada e reduz
celulite;
•Só devem ser consumidos com prescrição médica.
Contras:

•Pessoas alérgicas a algum componente da fórmula não devem consumi-los;
•Gestantes e mulheres em período de
amamentação devem ter cuidado redobrado e não dispensar orientação e acompanhamento médico;
•Cada organismo poderá responder
de forma diferente ao uso, dependendo de
muitos fatores, como a realização de atividade física, alimentação e peso corporal.
Nutricosméticos: quando consumir?
Se você decidiu incluir estes produtos
à sua rotina para garantir uma pele jovem e
bonita, não deixe de consultar um médico
antes de comprar o produto. “Os nutricosméticos são vendidos em farmácias e podem ser manipulados. Antes de consumir,
converse com seu médico para que ele
indique a quantidade e a formulação ideal
para lhe trazer benefícios”, alerta Helua.

artigos movimentaram US$ 2,4 bilhões, segundo o IMS Health, instituto que registra
números e índices do mercado da saúde.
E a previsão é de que esse montante duplique, atingindo a marca dos US$ 4,24
bilhões em 2017, de acordo com a Global
Industry Analysts, outra empresa de dados
de mercado.
No Brasil, os produtos pertencem à
categoria dos suplementos alimentares,
um setor estimado em US$ 400 milhões,
segundo a Euromonitor International, que
acompanha a evolução do segmento. Por
enquanto, os chamados cosméticos orais
representam US$ 13 milhões desse volume
total de vendas. Dados divulgados pelo
IMS Health dão uma ideia de como será
essa multiplicação de mercado. Segundo
a agência, a estimativa de crescimento do
setor por aqui é de 220% até 2015.

Números promissores
A expansão crescente dos nutricosméticos no mercado mundial é prova de que os
produtos merecem espaço nas prateleiras
de farmácias e drogarias. Em 2010, esses

•Cada produto possui concentrações
diferentes de determinados componentes,
podendo causar efeitos colaterais variados;
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