Comece 2014 conhecendo
os serviços do Sincofarma-Rio
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Farmácias são alvo de
bandidos / Rede de farmácias de
Belém sofre quatro assaltos na
mesma semana / Farmácias são
assaltadas em sequência no
Centro / Assaltos a farmácias em
Maceió preocupam sindicato da
categoria.
A cada dia são mais frequentes
manchetes semelhantes a estas em
jornais de todo o País. Muito
visadas por serem comércios de
grande giro e venderem artigos de
fáceis de repassar, as farmácias e

drogarias avançam nas estatísticas
da violência urbana despontando
na preferência dos bandidos.
Sincofarma realiza enquete
para ter um quadro do problema
A falta segurança pública é, sem
dúvida, um dos maiores dramas
enfrentados pelos brasileiros. No
caso do varejo farmacêutico, vira
também um problema de saúde,
quando o produto do crime são os
medicamentos.

www.sincofarma-rj.org.br

Para ter uma visão mais ampla
do que acontece com o setor no Rio
de Janeiro, o Sincofarma-Rio acaba
de lançar uma enquete em seu site
(www.sincofarma-rj.org.br)
perguntando sobre a violência no
dia-a-dia das lojas.
Para participar, basta acessar a
home da Entidade e clicar na opção
escolhida. Os dados computados
podem ser consultados
imediatamente.
Participe e ajude a traçar a
realidade do segmento.

mercado

Equivalentes sofrem mudanças
mesmo antes de nascerem
Reclamações, principalmente da Indústria, levaram o Ministério da Saúde a rever o projeto.
Lançada em janeiro, a proposta de
criar uma nova nomenclatura para os
medicamentos similares, que passaria
a se chamar equivalentes, sofrerá
mudanças diante do grande número
de reclamações. Eles passariam
também a ter status semelhante ao
dos genéricos ao adotarem a mesma
política de preços, ou seja, não
poderiam ultrapassar 65% do que é
cobrado pelo medicamentos de
referencia.
Um grupo de trabalho foi criado
para avaliar se a nova marca não
existirá mais ou se será opcional para
os fabricantes.
Fim da Consulta Pública
No dia 24 de fevereiro terminou o
prazo da consulta pública aberta para
avaliar o texto que previa a criação dos

equivalentes. Até as 17 horas, o placar
indicava altos índices de reprovação da
proposta, considerada intervencionista
e, na avaliação dos produtores, uma
ameaça ao equilíbrio conquistado
nesse mercado.
O presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu
Barbano, durante o lançamento disse
estar convicto de que a proposta
impulsionaria a venda de similares e
genéricos. Pelas projeções de Barbano,
em três anos, essas duas classes de
medicamentos serão responsáveis por
80% do mercado. Hoje, representam
62%.
Com o fim da consulta pública, a
tendência é de se intensificarem as
reuniões dentro do grupo de trabalho,
formado por representantes do setor
produtivo, por integrantes do

Ministério da Saúde e da Anvisa. O
atual ministro da Saúde, Arthur Chioro,
disse estar aberto a mudanças no
texto. A próxima reunião está marcada
ainda para este mês.
O grupo tem 120 dias para discutir,
não somente a criação dos
equivalentes, mas também a
possibilidade de troca de
medicamentos de referência por
genéricos ou similares (chamada
intercambialidade); mecanismos para
rastrear toda a cadeia produtiva, afim
de evitar falsificações e desvios
(rastreabilidade); regras que permitam
colocar em prática a obrigatoriedade
da apresentação de receita na hora da
compra e a logística reversa, sistema
para recolher produtos não usados por
consumidores.

Olho vivo nos prazos para
comprovação de porte da empresa
Está chegando ao fim os prazos para a comprovação de porte de
farmácias, drogarias e demais empresas, sujeitas à contraprestação de
serviços da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
No caso de Microempresa/ME ou Empresa de Pequeno Porte/EPP, até
30 de abril de cada exercício. Já as Empresas classificadas como Médias
dos grupos III e IV e Grande do grupo II, o prazo se estende até o dia 30
de junho.
Para ter mais informações sobre a comprovação de porte, acesse o site
da Anvisa http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/
Anvisa/Setor+Regulado/Como+Fazer/Porte+de+Empresas/Comprov
acao+de+Porte
www.sincofarma-rj.org.br
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CMED autoriza aumento de dos preços de
medicamentos a partir de 31 de março
Os preços de medicamentos
poderão ser reajustados a partir de
31 de março, segundo autorização
da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (Cmed),
conselho de governo formado por
vários ministérios, sob a liderança do
Ministério da Saúde. A decisão está
na Resolução nº01, de 27 de
fevereiro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) do dia
28 de fevereiro - que estabelece os
critérios de composição de fatores
para o ajuste de preços dos produtos.
De acordo com o documento, os
novos valores devem ter como
referência o Preço Fabricante (PF),
cobrado a partir de 31 de março de

2013. O texto também fixa em 4,66%
o fator de produtividade para 2014,
mecanismo que permite repassar ao
consumidor, por meio dos preços
dos medicamentos, projeções de
ganhos de produtividade das
empresas fabricantes.
A resolução explica que "o ajuste de
preços de medicamentos será
baseado em um modelo de teto de
preços calculado com base em um
índice, um fator de produtividade,
uma parcela de fator de ajuste de
preços relativos intrassetor e uma
parcela de fator de ajuste de preços
relativos entre setores".
"O índice a ser utilizado será o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo (IPCA), calculado pela
Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
acumulado no período de março de
2013 até fevereiro de 2014", cita o
texto.
Depois da publicação oficial do IPCA
de fevereiro deste ano, a Cmed
editará resolução específica para
definir o Preço Fabricante e o Preço
Máximo ao Consumidor dos
medicamentos e também a forma de
apresentação de Relatório de
Comercialização pelas empresas
produtoras e outras providências
necessárias à execução do ajuste dos
preços.

Mau cheiro nos pés ou chulé: sabia como
orientar os seus clientes
O simples fato de tirar o sapato em
público pode ser extremamente
constrangedor para quem sofre com
problemas de mau cheiro nos pés. O
chulé atinge indiscriminadamente
homens e mulheres de diferentes
idades e até mesmo as crianças. Caso
algum cliente peça orientação sobre
o assunto, o melhor é conhecer o
problema.
Segundo a dermatologista Dra.
Helua Mussa Gazi (CRM/SP 104862),
o chulé é proveniente da
combinação de suor com bactérias
nos pés.
“Esse odor nos pés costuma
aparecer, principalmente em quem
usa sapatos fechados o dia inteiro.

www.sincofarma-rj.org.br

Diante disso, como o suor não tem a
possibilidade de se dissipar ele é
fermentado junto com as bactérias
que estão no local causando o odor”,
descreve Dra Helua.
Ficar livre do terrível chulé é possível
desde que algumas cautelas sejam
tomadas:
- Mantenha os pés sempre bem
higienizados. Depois do banho
seque bem a planta dos pés e entre
os dedos;
- Evite usar o mesmo sapato dois dias
seguidos;
- Mantenha a sapateira limpa. Para
isso, uma vez por semana retire todos
os calçados e limpe-a com um
germicida desinfetante;

- As meias também não devem ser
usadas mais de uma vez. As mehores
são as de algodão;
- Evite os sapatos fabricados com
materiais sintéticos como plástico e
borracha;
- Use desodorante para os pés, pois
ajudam a controlar a transpiração
dos mesmos.

