associe-se
legislação

O Jornal do Sincofarma informa:

chegou a hora de comprovar o porte da empresa
Farmácias, drogarias e demais empresas, sujeitas à contraprestação de serviços da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, devem realizar anualmente a comprovação de seu porte de modo a garantir
o desconto facultado no valor da taxa em conformidade com legislação vigente.
Acompanhe as orientações da Anvisa:
a) No caso de Microempresa/ME ou
Empresa de Pequeno Porte/EPP - Mediante encaminhamento de original ou cópia
autenticada da certidão da junta comercial, ou do cartório do registro civil de pessoa jurídica, atualizadas, até 30 de abril de
cada exercício;
b) No caso de Empresas classificadas
como Médias dos grupos III e IV e Grande
do grupo II - Mediante encaminhamento
de cópia da Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ do exercício
imediatamente anterior, acompanhada do
Recibo de Entrega da Receita Federal, até
o dia 30 de junho de cada exercício;

c) A documentação deverá ser encaminhada para: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gerência de Gestão da Arrecadação – GEGARSIA Trecho
5, Área Especial 57 - Brasília-DF - CEP:
71.205-050;
d) Empresas em início de operação As empresas deverão enquadrar seu porte com base no faturamento presumido,
enviando à Anvisa declaração registrada
em cartório, conforme modelo contido do
anexo III da RDC 222, de 28 de dezembro
de 2006 conforme parágrafo 2º do art.
50, obrigando-se, ainda, após um ano de
funcionamento, a confirmar ou corrigir o
respectivo enquadramento.

SNGPC para o Programa Mais Médicos
A Anvisa divulgou em seu site que a RDC nº 52/2013 estabelece que o número
de Registro Único, emitido pelo Ministério da Saúde, nos termos do parágrafo 3º do
art. 16 da Lei nº 12.871/2013, é informação apta a substituir o número da inscrição
no Conselho Regional de Medicina (CRM) em notificações de receitas, receitas de
controle especial, prescrições de antimicrobianos ou em quaisquer outras situações
onde tal número de inscrição seja exigido pelas normas sanitárias.
Com relação à escrituração eletrônica de medicamentos, foi realizada adaptação no SNGPC para que possa ser registrado também o número de Registro do
Ministério da Saúde, além dos já permitidos números de CRM, CRO e CRMV. Desta
forma, as farmácias e drogarias devem escriturar as receitas prescritas pelos profissionais estrangeiros legalmente habilitados para atuar no Brasil e que possuam
seu número de inscrição no Programa Mais Médicos, através da identificação do
RMS (Registro Ministério da Saúde).
As adaptações no sistema informatizado interno de cada estabelecimento devem ser realizadas pelos desenvolvedores. Foi incluído no schema XML o tipo simples (simple type) denominado RMS que segue as mesmas regras do tipo CRM já
existente, ou seja, permite a dispensação de medicamentos para uso humano.
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No caso de microempresa ou empresa
de pequeno porte em início de operação
deverá ser encaminhado à Agência o original ou cópia autenticada da comprovação
da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, devidamente registrada na junta comercial ou no cartório de
registro civil de pessoas jurídicas, ou de
certidão expedida por tais órgãos, em que
conste a mencionada condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
A Anvisa alerta em seu site que a não
comprovação do porte em tempo hábil sujeita ao agente regulado o pagamento da
taxa com o seu valor integral e não gera
direito a ressarcimento.

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO
ALOPÁTICA E
HOMEOPÁTICA
PONTO NOBRE DE
BONSUCESSO.
A MAIS TRADICIONAL,
FUNDADA EM 1938.
AFE E AE EM DIA
E SEM PASSIVO.
MONTAGEM ÍMPAR.
INFORMAÇÕES COM
SR. RUY MARINS
TEL.: 2560-3634 /
2270-0015

editorial

Entenda a Lei 6.594 que determina
informações a serem prestadas aos clientes
A Lei nº 6.594 foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 25 de
novembro. Ela obriga farmácias e drogarias a disponibilizarem, aos seus clientes, informações referentes aos seguintes assuntos: remédios genéricos, seus
equivalentes e sustâncias ativas; nomes
dos remédios proibidos pela ANVISA; os

telefones desta agência; e prioridades de
atendimento no estabelecimento.
Para facilitar a vida dos associados, o
Sincofarma-Rio “traduziu” a norma para
uma linguagem direta em explicativa já
distribuída às lojas. Acompanhe os itens
a seguir:

• Remédios genéricos: Informamos aos associados que existe listagem referente a
todos os medicamentos genéricos comercializados em território nacional nas revistas
do setor farmacêutico, com seus equivalentes e substâncias ativas.

• Remédios proibidos pela ANVISA: Informamos que o Sincofarma-Rio divulga
diariamente os medicamentos proibidos pela agência reguladora nacional aos seus
associados.

• Telefone da ANVISA: O número é o 0800-642-9782, informado no site da agência
reguladora nacional, com atendimento gratuito, no horário de 7h30 às 19h30, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

• Pessoas com prioridade no atendimento em farmácias e drogarias ou estabelecimento: idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas de
crianças de colo.
O modelo do cartaz obrigatório está disponível no site do Sindicato.

Felipe Terrezo

E que tudo ocorra
bem em 2014

O ano começa e promete grandes
agitações. O País, como já sabemos, sediará a Copa do Mundo de Futebol, mas
também, elegerá um novo presidente da
República, deputados e senadores.
Mais importante do que ver a bola
rolar, torcer por nossa seleção e almejar
mais uma estrela na camisa, é votar...e
votar bem. Pare por um instante e lembre quem você elegeu no último pleito.
Avalie a atuação de seu representante e,
se não souber como, pesquise. Basta
uma simples busca na Internet para descobrir o que andou fazendo seu deputado ou senador.
Certamente muitos tentarão a reeleição, mas será que merecem? Foram
incontáveis os escândalos políticos
neste último mandato e eles não podem
ser esquecidos. Se vai votar em um candidato estreante também não será diferente. Procure conhecer o histórico da
pessoa, sua vida e suas propostas.
No mais, vamos torcer pela vitória
do Brasil em todos os sentidos: nos
campos, mas também nas urnas. Vamos fazer o possível e o impossível
para que não somente conquistemos o
hexacampeonato, mas também um País
mais justo, disposto às transformações
necessárias para que os brasileiros tenham uma vida realmente digna, com
saúde, educação, trabalho e moradia.
Diversão sim, mas acima de tudo o
direito de sermos todos cidadãos. Um
excelente 2014 para nossos associados, para o varejo farmacêutico e para
o Brasil.
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evento

Expo Pharma 2014

já está sendo preparada para se transformar em
vitrine dos produtos e serviços do setor farma
Prepare-se, pois nos dias 14, 15 e 16 de maio, o mercado farmacêutico volta a se reunir no Centro de Convenções SulAmérica,
no Rio de Janeiro, naquele que passou a ser seu evento referência:
a Expo Pharma. A edição 2014 tem o objetivo de agregar valor ao
setor, reunindo eventos paralelos de peso e diferenciais logísticos
que só uma Feira com esse know-how pode oferecer.
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A expectativa é de pelo menos uma centena de marcas participem do Evento, proporcionando ao público a oportunidade de fazer
grandes negócios e, acima de tudo, conhecer de perto parceiros e
fornecedores. Para os expositores, esta será a ocasião perfeita para
apresentar ao varejo seus produtos, lançamentos, serviços, tecnologia e inovação, além de prospectar e fortalecer marcas.

Um evento aberto para
muitos segmentos
O mercado farmacêutico, principalmente no que envolve o varejo, está aberto para
muitas frentes. O crescimento ininterrupto
da perfumaria no Brasil, dos genéricos, e
mesmo dos medicamentos que, segundo
previsões das indústrias do setor, encerraram o ano, no Brasil, com crescimento de
13%. Se confirmadas as estimativas, alcançaram a marca recorde de R$ 56 bilhões.
Propícia a todos os players, a Feira
espera reunir expositores de fitoterápicos,
HPC, suplementos, dermo e nutricosméticos, medicamentos, varejo, serviços e
distribuidores. Já público-alvo, que tem
seu número acrescido em uma média de
20% ao ano, será composto por um grupo
segmentado de visitantes, formado essencialmente por empresários, gestores, negociadores e farmacêuticos.

Pré-programação dos eventos paralelos
20 Simpósio de Gestão do Varejo Farmacêutico “Inovação e conhecimento do Processo de Gerenciamento Estratégico”
n Serviços farmacêuticos: como desenvolver um modelo da farmácia competitiva

Eventos paralelos que
fazem a diferença
Este ano a Expo Pharma terá dois grandes eventos paralelos. Segundo Fátima Facuri, da Open Brasil, organizadora da Feira,
o primeiro será voltado para o varejo e o segundo para os farmacêuticos. O 20 Simpósio de Gestão do Varejo Farmacêutico terá
como temática principal a “Inovação e conhecimento do processo de gerenciamento
estratégico”. Já o 60 Congresso Científico
do Mercado Farmacêutico abordará a “A
Evolução da Profissão Farmacêutica e o
Novo Cenário Nacional”.
“Nosso objetivo é a cada edição aproximar ainda mais o varejo e os profissionais
de farmácia, como elos da mesma corrente
que são. O Congresso e o Simpósio cumprem bem esse papel, atualizando ambas
partes e apontando para um novo caminho
que se alinhava para o setor”, acrescenta
Fátima Facuri.

n Atualidades e expectativas previstas para o Varejo Farmacêutico
n Técnicas e ações para valorizar o layout: impactos causados sobre as vendas programadas, agregadas e por impulso
n Painel: Estratégias de gestão de compras e controle de estoque: como planejar com
efetividade
n Indicadores de resultados: instrumento no progresso de execução organizacional e
sua função para o monitoramento de desempenho de organizações e de equipes
n Administração financeira em farmácias e drogarias: ferramentas para enfrentar a concorrência num mercado de alta competitividade

60 Congresso Científico do Mercado Farmacêutico “A Evolução da Profissão Farmacêutica e o Novo Cenário Nacional”
n O farmacêutico empreendedor - Atribuição conjugada: gestão e conhecimento técnico
n Prescrição Farmacêutica Magistral: aspectos técnicos e práticos

Painel “Logística Reversa de Medicamentos: novos desafios para o setor farmacêutico”
n Obesidade: tratamento preventivo e corretivo na busca pela qualidade de vida
n O perfil do profissional farmacêutico na indústria
n Painel “Prescrição farmacêutica: desempenho do profissional na cadeia da saúde”
n Farmácia clínica: atenção farmacêutica na farmácia comunitária e hospitalar
n Serviços farmacêuticos: uma abordagem prática e funcional
n Painel “Formação acadêmica: o papel educacional de apoio e segurança à profissão
farmacêutica”
n
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confraternizações

Redes reuniram associados e
desempenho em 2013 e traçar
A Maxcenter convocou seus franqueados para
uma convenção repleta de atrações. O evento, que
aconteceu no Hotel Porto Real, em Mangaratiba,
entre os dias 29/11 (sexta-feira) e 01/12 (domingo), contou com a apresentação do plano de negócios da empresa, além de palestras, workshops
e, é claro, a festa de aniversário das Drogarias
Max, que completaram 30 anos.
A grande surpresa ficou por conta da apresentação da nova assinatura visual da Max, que
foi desenvolvida considerando o resultado de diversas pesquisas que identificaram as principais
características da marca. Foi constatado que as
Drogarias Max são vistas como farmácias de bairro, com bom atendimento, tratamento humano e
cuidadoso. O objetivo foi trazer essas características para a nova assinatura, reforçando-as através
das formas e cores e incorporando estes valores
definitivamente à marca.

n Franqueados na Convenção em comemoração aos 30 anos da Maxcenter

Boa Saúde também festeja
amigos e sucesso
Alegria não faltou, além de muita música, dança, boa comida, muitos sorteios, parceiros e é claro
associados com BOA SAÚDE.
Aconteceu no dia 29 de novembro a festa de fim
de ano da Rede Boa Saúde, para celebrar mais um
ano de conquistas. O já tradicional encontro aconteceu no Sítio Mazaropi, em Santa Cruz da Serra. Sob
um dia lindo de sol, os pequenos e grandes também
aproveitaram as piscinas do local, além dos jogos
de totó, sinuca e ping-pong.
Os diretores da Rede, José Antônio e Miguel
Adamoli, comandaram a festa junto com toda sua
equipe. O gestor comercial, Marcos Figueiredo,
também participou recebendo os parceiros da Neo
Química, Hypermarcas Jomargil, Nycomed, Agefarma, Hexamed, da marca própria e Panpharma,
todos contribuindo com os brindes sorteados.
Ainda neste embalo festivo, a Boa Saúde deseja
a todos um 2014 maravilhoso.
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n Foram muitos os sorteios realizados para alegria dos associados

franqueados para comemorar
futuro neste ano que começa
CityFarma e parceiros
sorteiam grandes prêmios
para os associados

n O sorteio de carro e motos agitou a festa da CityFarma

No dia 30 de novembro, diretores, associados, parceiros e funcionários da Sede
Administrativa da CityFarma estiveram reunidos no Espaço Lornier, na Zona Oeste do
Rio. A CityFesta 2013 comemorou o bom
desempenho da Rede durante o ano, as
conquistas e também a expectativa para o
futuro.
Foram inúmeros os parceiros que ajudaram a realizar mais este evento de sucesso em que todos puderam reunir famílias,
amigos, associados e colaboradores da
Sede. Foram sorteados 9 televisores, 4
motos e um automóvel zero km, além de
diversos outros prêmios.

Medicamentos serão rastreados
desde a produção
A Diretoria Colegiada da Anvisa
publicou no DOU do dia 11 de dezembro a resolução com as regras
para o rastreamento de medicamentos no País.
Em um prazo de três anos, o
sistema, que permitirá acompanhar
a trajetória do medicamento da
produção até a venda, estará com-

pletamente implementado. As embalagens de medicamentos contarão
com um código bidimensional.
“No caso de medicamentos controlados, o sistema trará informações
desde o produtor até o comprador”,
informou o diretor presidente da Anvisa, Dirceu Barbano.
A Anvisa determinou um prazo

de dois anos para que cada empresa
farmacêutica apresente um relatório
de rastreabilidade completo de pelo
menos três lotes. E formará um comitê técnico para acompanhar a implementação da rastreabilidade.
A resolução completa pode ser
conhecida no site da agência reguladora.
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mercado

Regra para venda de similar e genérico
pode ser unificada ainda este ano
Mudanças podem facilitar acesso dos consumidores aos medicamentos, mas exigirão
atenção redobrada do varejo e causam discussão quanto a possível aumento nos preços.
As diferenças entre as regras para venda de drogas genéricas e similares podem
deixar de existir, de acordo com decisão
em estudo na Anvisa. Tudo indica que em
breve, ou melhor, ainda em 2014, elas
serão tecnicamente igualadas. É quando
passará a valer a obrigatoriedade para que
os similares comprovem funcionar no corpo da mesma maneira que os originais - a
chamada bioequivalência, que os genéricos já têm que provar.

Regras mudarão também para a
comercialização dos similares
Como consequência, a Anvisa estuda
unificar, também, as regras para a venda
de genéricos e similares e mudar a identificação das categorias.
Atualmente, se o médico prescreve o
remédio de referência, a farmácia só pode
oferecer o genérico como substituto - o similar fica de fora. A mudança pode gerar
ainda uma maior exigência com relação à

cobrança das prescrições médicas, já exigidas por lei.
“Estamos numa avaliação jurídica
e de mercado para entender o que pode
acontecer caso se decida autorizar essa
intercambialidade”, diz Dirceu Barbano,
diretor-presidente da Anvisa.
Essa opção pode ter outro impacto:
mudar a identificação dos similares. Um
nome bem-visto pela Agência é “bioequivalentes”, como é no Chile, por exemplo.

Debate sem consenso: os preços
Parte da indústria faz críticas
à proposta de mudança, vista
como a entrada da Agência em
um assunto puramente comercial. E não há consenso, entre
as entidades, sobre o possível
impacto nos preços ao consumidor. A Anvisa também
ainda não tem esse cenário desenhado.
A conta envolve um
potencial aumento de
concorrência (já que
genéricos e similares
seriam equiparáveis),
e as consequências
de outras mudanças
que ainda podem ser
feitas, como na forma de
identificação dos produtos.
Hoje, enquanto genéricos são iden8 I SINCOFARMA-RIO - JANEIRO 2014

tificados pelo princípio ativo, similares
podem ter marca, e algumas são bem conhecidas. Se os similares deixarem de ter
marca, isso pode prejudicar as vendas de
parte deles.
Além disso, preços de genéricos e similares são decididos hoje por fórmulas
distintas. Se elas forem unificadas, isso
pode ter impacto no preço ao consumidor.
Segundo Barbano, a mudança só será feita
se garantir preços menores.
A Alanac (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais) acredita
que a permissão para que os similares e
genéricos sejam intercambiáveis levará
à queda dos preços. A Pró Genéricos diz
não ver grandes impactos no preço, pois
na prática a intercambialidade já acontece. Mas alerta para potenciais prejuízos
à política de genéricos, que reduziram os
preços dos remédios no país.

saúde

Teste caseiro de HIV poderá ser
vendido no varejo farma em breve
Um teste para diagnóstico de HIV em
casa começará a ser usado no Brasil ainda esse ano, provavelmente no primeiro
semestre. Desenvolvido pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o exame é feito
com base em análises de saliva.
Organizações não governamentais já
começam a ser treinadas para o uso adequado do kit. Na primeira etapa, o exame
será oferecido para populações consideradas vulneráveis para a doença, como profissionais do sexo, gays, usuários de drogas
e travestis. Depois de abril, ele deverá ser
vendido em farmácias. “Esse é o futuro”,
disse o secretário de Vigilância em Saúde

do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. “O
teste é uma ferramenta valiosa para ampliar
o diagnóstico da doença”, completou.
Nos últimos anos, diversas campanhas
para incentivar verificação foram realizadas.
Exames rápidos também passaram a ser
oferecidos em serviços públicos de saúde.
Os números obtidos até agora, no entanto,
são considerados tímidos.

chances de começar o tratamento na fase
inicial da doença. A terapia precoce, além
de garantir a qualidade de vida para o soropositivo, é considerada por especialistas
um instrumento importante para prevenir
novas infecções pelo vírus.
Hoje, 20 organizações não governamentais estão em treinamento para usar o
teste. Outras 20 deverão ser recrutadas. A
expectativa é de que ainda no início do ano
uma portaria com as regras para padronizar
o teste seja publicada. Para a venda em farmácias, segundo Barbosa, será preciso um
registro, emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O desconhecimento da doença
é um dos maiores problemas
O governo estima que 150 mil pessoas
tenham HIV no Brasil e não saibam. O problema é considerado grave porque reduz as

Cuidados com a higiene podem evitar as DSTs
O Ministério da Saúde faz uma série
de recomendações para evitar as doenças sexualmente transmissíveis e que
podem, também, ser orientadas aos seus
clientes.
Além de usar camisinha em todas as
relações sexuais, não compartilhar seringas e outros objetos que furam ou cortam e fazer acompanhamento durante a
gravidez, alguns cuidados com a higiene
são importantes para se evitar a infecção
de alguns tipos de hepatites virais (A e E)
e outras DSTs:
n Lavar as mãos após ir ao banheiro, tro-

car fraldas e antes de comer ou preparar
alimentos;
n

Lavar bem, com água tratada, clorada
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ou fervida, os alimentos que são consumidos crus;

gicos e de acupuntura;

Cozinhar bem os alimentos antes de
consumi-los, principalmente mariscos e
frutos do mar;

Exigir material esterilizado ou descartável nas barbearias, nos salões de manicure/pedicure, nos locais de realização
de tatuagens e colocação de piercings;

n

Lavar adequadamente pratos, copos,
talheres e mamadeiras;

Não compartilhar escovas de dente,
lâminas de barbear ou de depilar;

Não tomar banho ou brincar perto de
valões, riachos, chafarizes e enchentes
ou próximo de onde haja esgoto a céu
aberto;

n Buscar atendimento médico se apresentar qualquer sinal ou sintoma da doença ou em caso de exposição a alguma
situação de transmissão das hepatites
virais;

n

n

n Caso haja algum doente com hepatite
A em casa, utilizar hipoclorito de sódio ou
água sanitária ao lavar o banheiro;
n Exigir material esterilizado ou descartável nos consultórios médicos, odontoló-

n

n

n Vacinar-se contra a hepatite B. São
3 doses que podem ser aplicadas em
qualquer unidade básica de saúde. Para
saber qual é a mais próxima da sua casa,
ligue para o Disque Saúde (136).

