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Apresentação 

 
 
A Interfarma, como entidade setorial, representa, desde sua criação, empresas 

e pesquisadores nacionais ou estrangeiros responsáveis pela inovação em saúde no 
Brasil. 

 
Estes agentes buscam, por meio da inovação, promover e incentivar o 

desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica no País voltada para 
a produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos e produtos 
para a saúde humana, com o objetivo de disseminar o conceito de inovação como 
indutora do desenvolvimento econômico, buscando criar um ambiente seguro, estável 
e propício para os investimentos. 

 
Para que isso se torne uma realidade na rotina, a Associação promove a 

interação e o estreitamento das relações com os diversos agentes, principalmente com 
as autoridades de saúde no sentido de discutir, de maneira ampla e transparente, 
temas como inovação, pesquisa clínica, acesso à saúde, ambiente regulatório, 
biotecnologia, ética e combate à informalidade que são, no nosso entendimento, 
fundamentais para aprimorar o debate em torno da saúde pública no País. 

 
Desta forma, destaca-se, nesta publicação, este constante trabalho de reunir 

governo, academia e a indústria farmacêutica para discutir questões relevantes. Neste 
exemplar você encontrará resumos executivos dos chamados “Encontros Técnicos 
Governamentais”, que foram, durante o ano de 2013, oportunidades excepcionais de 
receber esse atores do processo político, econômico, acadêmico e social para as 
nossas associadas. 

 
Registamos aqui também o nosso agradecimento a esses convidados que 

trataram os temas destacados com a clareza e objetividade e contribuíram muito para 
que pudéssemos entender melhor os desafios do setor dentro de cada área. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Theo van der Loo 

Presidente do Conselho Diretor 

Antônio Britto 

Presidente-executivo 

http://www.interfarma.org.br/
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SOBRE A INTERFARMA 

A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) representa 
empresas e pesquisadores nacionais ou estrangeiros que promovem e incentivam o 
desenvolvimento da indústria de pesquisa científica e tecnológica no Brasil voltada 
para a produção de insumos farmacêuticos, matérias-primas, medicamentos e 
produtos para a saúde. 

Fundada em 1990, a Interfarma possui atualmente 53 empresas associadas. 
Hoje, esses laboratórios são responsáveis pela venda, no canal farmácia, de 80% dos 
medicamentos de referência do mercado e também por 34% dos genéricos produzidos 
por empresas que passaram a ser controladas pelos laboratórios associados. Além 
disso, as empresas associadas respondem por 46% da produção dos medicamentos 
isentos de prescrição (MIPs) do mercado brasileiro e por 53% dos medicamentos 
tarjados (51% do total do mercado de varejo). 

Desde que foi fundada, a Interfarma tem promovido a interação e o 
estreitamento das relações das associadas com os diversos agentes, sobretudo 
autoridades de saúde, a fim de discutir temas que visem à melhoria do sistema de 
saúde e o bem-estar dos pacientes brasileiros. Além disso, desenvolve projetos e ações 
no sentido de promover um ambiente seguro, estável e propício para os investimentos 
por meio de um amplo debate sobre temas de interesse da sociedade como pesquisa 
clínica, sistema regulatório, acesso e financiamento à saúde, biotecnologia, ética e 
combate à informalidade. 
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INTRODUÇÃO 

Os encontros técnicos governamentais são um trabalho para os associados da 
Interfarma, que teve por objetivo, em 2013, realizar reuniões com a presença de 
autoridades das principais áreas de regulação e decisão do Governo Federal, e ainda 
com a presença de personalidades formadoras de opinião e especialistas, a fim de 
ampliar o conhecimento do associado, melhorando a compreensão dos processos 
regulatórios, jurídicos, de acesso, advocacy, entre outros e esclarecendo dúvidas, 
apresentando sugestões de mudanças e melhorias para obter um melhor 
embasamento técnico, propiciando o fortalecimento das ações estratégicas da 
Interfarma. 

O projeto foi desenvolvido pensando na ampliação do conhecimento dos 
associados em relação aos processos adotados nas principais áreas de regulação e 
decisão do Governo Federal e com as quais a Interfarma interage, além de oferecer 
esclarecimentos aos mais recentes marcos legais.  

Durante o ano de 2013, entre os meses de Março e Outubro, foram realizados 
oito encontros técnicos para associados. Em cada encontro, a Interfarma recebeu a 
presença de uma autoridade dos órgãos de articulação da Interfarma ou profissionais 
formadores de opinião e especialistas, conforme tabela abaixo: 

Janeiro Acesso e Inovação e 
Resp. Social 
*Atividade Piloto 

Modelo de estudo econômico para 
Doenças Raras e ajustes nas 
solicitações de incorporação de 
medicamentos no SUS. 

CONITEC/MS 

Junho Jurídico Patente INPI 

Julho Assuntos Regulatórios  Registro CPBIH/GGMED 

Agosto Assuntos Regulatórios Ética em Pesquisa Clínica CONEP 

Agosto Jurídico Defesa da Concorrência Gesner Oliveira 

Setembro Assuntos Regulatórios Licenciamento Sanitário/ Decreto 
8077/2013 

ANVISA 

Setembro Acesso Lei Anticorrupção Luiz Augusto Fraga 
Navarro de Britto 
Filho (CGU) 

 

A Diretoria responsável pelo projeto foi a Diretoria de Inovação e 
Responsabilidade Social, com apoio interno das Diretorias de Assuntos Regulatórios, 
Jurídica, Acesso e Comunicação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 

“Oficina de Regulação Governamental: Possibilidades e limitações da 

avaliação econômica em saúde aplicada as doenças raras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo Executivo 

Encontro Técnico Governamental 1 

 

 A “oficina de Regulação Governamental: Possibilidades e limitações da 

avaliação econômica em saúde aplicada as doenças raras” que ocorreu no dia 18 de 

Fevereiro de 2013, na sede da Interfarma, com participação de 11 empresas 

associadas e 31 pessoas, buscou, por meio do compartilhamento de conhecimento, 

produzir o entendimento entre o órgão regulador, representado pela CONITEC, e o 

setor regulado em torno das práticas a serem empregadas para submissão nos 

processos de incorporação de tecnologias em saúde. 

A Mesa foi composta por um debatedor; Sr. Ricardo Bueno da Amgen; um 

moderador; A Dra. Roberta Faria da Shire e dois palestrantes: A Dra. Clarice Petramale 

(CONITEC/MS) e o Dr. Denizar Vianna (UERJ). 

Foram realizadas três apresentações, uma de 15 minutos pelo moderador e 

duas de 50 minutos - Dr. Denizar Vianna e Dra. Clarice Petramale, respectivamente - 

continuadas por debates e separadas pelo coffe - break. 

O evento foi aberto com a fala da Dra. Roberta, que apresentou os palestrantes 

e trouxe, em sua apresentação sobre o tema, questões como estatísticas globais sobre 

doenças raras e seus portadores, a falta de informação dos pacientes e a falta de 

conscientização por parte da população, assim como, a relação entre médicos, 

pacientes, governo e sociedade com a doença. 

A segunda, ministrada por Denizar Vianna, abordou o conceito de doenças 

raras e a diferença entre essas e as doenças negligenciadas. Apresentou também o 

panorama internacional atual (UK, Austrália, Canadá e etc.), se baseando em estudos 

internacionalmente reconhecidos e discutindo as dificuldades de uma análise padrão 

de custo-efetividade em doenças raras, enfatizando que é necessário que a conta de 

quantos pacientes e de quais doenças raras existem no Brasil hoje, seja feita. 



A terceira e última apresentação enfocou as dificuldades por parte da CONITEC 

em relação á ausência de definição do conceito para doenças raras no país e às 

submissões específicas para alternativas terapêuticas de doenças raras, cobrindo os 

seguintes aspectos: principais aspectos epidemiológicos, técnico-assistenciais, 

humanísticos e éticos a serem considerados nas linhas de cuidado em doenças raras.  

O debate foi norteado por aspectos mais relacionados á seleção de patologias, 

que, segundo o que foi explicitado pela maioria, demandaria um trabalho em 

conjunto, por parte do GT de Doenças Raras. Foi também discutido que a 

determinação dessas doenças poderiam se dar por meio da seleção dos medicamentos 

que já estão sendo judicializados, o que causou polêmica e posição contrária por parte 

da Dra. Clarice Petramale, que argumentou que esse caminho não é o mais apropriado 

para que esse levantamento seja feito.  

Outros assuntos como a verba governamental para a implementação de uma 

Política Nacional de Doenças Raras e aprovação desta necessidade orçamentária por 

parte da sociedade brasileira, ou seja, fazer com que o gasto com a compra e 

distribuição de medicamentos específicos para doenças raras seja entendido como 

algo importante e sustentável para a saúde no país, também foram abordadas. 

Encaminhamentos foram dados no sentido de realização de uma seleção inicial 

das patologias a serem estudadas e de caminhos possíveis em relação aos estudos 

econômicos. Sobre o primeiro tópico, foi acordado a realização de um painel de 

especialistas para recomendação, lembrando que são mais relevantes as doenças que 

possuem tratamentos com maior evidência de eficácia e doenças com manifestação na 

infância e incapacitantes, principalmente aquelas com triagem neonatal disponível. 

Já em relação ao segundo tópico, ficou decidido que o estudo econômico pode 

se dar de qualquer forma, desde que faça sentindo dentro do universo da doença.  

Foi também acordado que a comunicação durante a submissão deve ser 

aprimorada e que um caso piloto, definido pela empresa Shire, será realizado para 

aperfeiçoar o modelo ideal de submissão, após agendamento na CONITEC. 

Por fim, ficou estabelecido que um cronograma de atividades a ser realizado e 

que as Dras. Clarice e Elaine, junto à Maria José serão os pontos de comunicação entre 

os grupos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 

 

“Encontro Técnico Governamental: Propriedade Industrial e o INPI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo Executivo 

Encontro Técnico Governamental 2 

 

 O “Encontro Técnico Governamental: Propriedade Industrial e o INPI” que 

ocorreu no dia 18 de junho de 2013, na sede da Interfarma, com participação de 18 

empresas associadas e 30 pessoas, buscou reconhecer os avanços e discutir alguns dos 

desafios do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.  

A Mesa foi composta pelos Drs. Jorge Ávila e Júlio Castelo Branco, 

representando o INPI e pelos Drs. Jorge Raimundo e Ronaldo Luiz Pires, representando 

a Interfarma. 

O evento foi aberto com uma apresentação do Dr. Ronaldo Luiz Pires, 

sintetizando algumas informações sobre o INPI, reconhecendo os seus avanços 

(Autoridade Internacional de Busca (ISA) e Exame Preliminar de Patentes (IPEA); 

Articulação Internacional com Escritórios de Propriedade Industrial; Novas Instalações; 

Academia de PI; Contratação de Pessoal; e-Marcas; e-Patentes; e Revisão das Normas 

Técnicas e Administrativas do Instituto) e colocando para discussão alguns desafios 

que a Interfarma vê que o Instituto ainda tem pela frente (Backlog; Consultas Públicas; 

Segurança Jurídica; e Anuência Prévia da ANVISA). 

Com a palavra, o Dr. Jorge Ávila enfatizou que a tendência da ideologia 

contrária à Propriedade Industrial está diminuindo, uma vez que a própria Presidente 

já deixou claro que é favorável à Propriedade Industrial. Tanto isso é realidade que, há 

aproximadamente 01 mês foi aprovado Projeto de Lei para criação de 475 novos 

cargos no INPI. A infraestrutura atual do INPI já comporta esses funcionários. Essa 

contratação, entretanto, resolve apenas temporariamente o problema do backlog na 

análise de pedidos de patentes, devido a crescente demanda. 

 



O INPI estima que, no prazo de máximo de 10 anos, o número de pedidos de 

patentes depositados no Brasil chegue a aproximadamente 250 mil patentes ao ano. 

Com essas novas contratações, o INPI deve ser capaz de suportar uma demanda em 

torno de 50 mil pedidos de patentes ao ano, ficando assim dimensionado para atender 

a demanda, pelo menos, nos próximos anos.  

O número de patentes brasileiras ainda é baixo quando comparado a outros 

países do mundo, incluindo países como a Coréia, que já recebe aproximadamente 

200.000 depósitos de pedidos de patentes ao ano.  

Está em fase de desenvolvimento, em parceria com a OMPI um centro de 

mediação e arbitragem, que poderá representar vantagem para as partes que 

busquem métodos extrajudiciais de solução de disputas de direitos de propriedade 

industrial. 

Caso consiga efetivamente trabalhar de maneira coordenada com outros 

países, o INPI estima que será possível aliviar uma carga de trabalho em 

aproximadamente 20 a 25%. O INPI já tem tentado adotar o que sai como consenso 

dos 05 maiores escritórios de patentes, grupo conhecido como IP5, que incluí os 

escritórios Europeu, Americano, Coreano, Chinês e Japonês.  

Diante das resistências surgidas durante a discussão de um sistema de Patent  

Prossecution Highway (PPH), o INPI desenvolveu um procedimento diferente (IPEC), 

que permite uma colaboração mais efetiva e ativa entre os escritórios.  

No campo da academia, o INPI tem avançado muito com o Centro de 

Disseminação da Informação Tecnológica (CEDIN).  

Está em fase de contratação um estudo, em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), que terá como objetivo avaliar a transformação do INPI em uma agência 

reguladora, para que o Instituto possa ter mais autonomia. 

Com a palavra, o Dr. Júlio Castelo Branco destacou que o Backlog hoje é 

estimado em 180 mil pedidos na fila, dos quais 25% representam pedidos de patente 

da área farmacêutica. A taxa de decisão do Instituto hoje é igual à média anual de 2,2 

(número médio de vezes que um pedido de patente volta à mesa do examinador para 

avaliação). O exame de um pedido de patente compreende várias etapas. Quanto mais 

claro o pedido de patente for escrito, menor deve ser esse número. É com o objetivo 

de reduzir esse número, que o INPI tem trabalhado para estabelecer diretrizes que 



dispõem como o Instituto gostaria de receber os pedidos. Os pedidos na área 

farmacêutica são normalmente bem escritos e, os examinadores da área de fármacos, 

consequentemente, são altamente qualificados.  

Em breve (provavelmente nos próximos 2 meses) será lançada uma diretriz 

pertinente a fármacos.  

A priorização (conhecida como mudança de ordem na fila de análise) também 

está próxima de sair. A proposta inicial do INPI será para que o depositante abandone 

3 pedidos para ter 1 priorizado (os pedidos mais antigos, nesse caso, seriam 

arquivados por solicitação do depositante).  

O Dr. Ronaldo Luiz Pires ponderou o risco que as empresas visualizam ao 

abdicar de um pedido de patente que hoje não é importante, pois, com o 

desenvolvimento tecnológico, uma vez superada a eventual barreira técnica, esse 

pedido pode voltar a ser importante.  

O Dr. Jorge Ávila, por sua vez, ressaltou que a situação do backlog, que hoje 

representa uma demora de 10 anos em média para a análise de um pedido de patente, 

precisa ser controlada. Ainda há margem para discussão da relação proposta (de 3 

para 1), mas está definido que a simples inversão do lugar na fila não seria viável, uma 

vez que não ajuda a resolver a situação do backlog.  

Na visão do INPI, o atraso prejudica não só o depositante, mas o mercado. O 

INPI irá analisar a possibilidade de uma implementação gradual da relação de 

priorização, talvez no primeiro ano 3 por 1, no seguinte 2 por 1 e depois 1 por 1.  

 

O Dr. Júlio Castelo Branco lembrou que com a mudança no fluxo da anuência 

prévia da ANVISA alguns pedidos serão automaticamente arquivados. O fluxo anterior, 

em que o INPI avaliava primeiro, e só depois o pedido era encaminhado, já com 

parecer do INPI, para a ANVISA, não era bom para ninguém.  

O Dr. Jorge Raimundo ressaltou a possibilidade de o novo modelo fomentar a 

judicialização sobre a viabilidade de uma nova patente. Segundo os representantes do 

INPI, o Instituto não é contrário à Anuência Prévia, mas entende que deve haver maior 

clareza na definição das respectivas competências. Judicializar a questão é uma opção 

das empresas, uma vez que há artigos na RDC 21 que mencionam questões de 

patenteabilidade. O Dr. Jorge Ávila entende que atualmente há pontos mais relevantes 



que a negativa da anuência prévia da ANVISA, como as restrições à patenteabilidade 

na área de biotecnológica. O INPI trabalhou dentro das possibilidades legais para 

viabilizar o máximo de proteção, ainda que com as atuais barreiras legais, entretanto, 

o ideal é a alteração da lei, para que passe a permitir expressamente as patentes de 

derivados naturais. Isso é interesse não só das indústrias nacionais e multinacionais, 

como também de outros setores, as universidades, por exemplo.  

Na sequencia, o Dr. Julio Castelo Branco destacou as recentes modificações 

adotadas pelo INPI, com o objetivo de agilizar o processo, como a reestruturação a fila 

de exames. Hoje há fila especial para os pedidos de patente que são primeiro 

depositados no Brasil no sistema PCT. Há também fila especial para pedidos de 

patentes que já estejam depositados em algum dos seguintes países Uruguai, 

Colômbia, Equador ou Argentina, além do Brasil (PROSUR), cujo projeto piloto está 

com regulamento e extensão em fase final. Esclareceu que o PROSUR não é 

priorização, mas sim é uma fila separada e nova.  

Questionado sobre as ações de nulidade de patentes em que houve a 

concessão pelo INPI e, por ocasião da discussão judicial, nota-se uma mudança na 

posição do Instituto, o Dr. Julio Castelo Branco ressaltou que nesses casos a 

reavaliação do INPI é feita levando em consideração os critérios vigentes na época em 

que foi proferida a decisão.   

O Dr. Jorge Raimundo ponderou que a mudança de posição do INPI traz 

imprevisibilidade para o sistema de patentes, enfraquecendo o instituto e 

prejudicando a capacidade de atrair mais inovação para o país.  

O INPI informou que está em fase de criação um comitê para participar das 

questões que envolvem disputas judiciais e que estão trabalhando para publicar as 

decisões administrativas em uma revista especifica de patentes. 

Encerrando os debates, o Dr. Jorge Ávila fez um apelo aos presentes para as 

empresas não submetam mais os pedidos em papel, mas sim, através do sistema 

eletrônico, que já pode ser usado para tudo e está funcionando bem.  

Fez também apelo para que as empresas abandonem a cultura de adaptar os 

pedidos de patentes no Brasil (já depositados em outros países), pois, como o INPI está 

caminhando cada vez mais para o sistema colaborativo, o ideal é que o pedido de 

patente submetido aqui seja igual aquele apresentado lá fora, apenas traduzido. Como 



exemplo citou pedido de patente que nos Estados Unidos teve 20 reivindicações e 45 

aqui no Brasil. Ressaltou que não é viável o uso do PCT se as reivindicações forem 

diferentes nos países.  

 

Por fim, o Dr. Jorge Ávila deixou claro aos presentes que não há, por parte do 

INPI, quaisquer restrições para receber as empresas e informou que estão previstas 

mudanças nas publicações pertinentes aos registros de contratos. O INPI passará a 

publicar somente o nome da parte e o número e, somente serão registrados, aqueles 

contratos que se enquadrarem na legislação vigente. O INPI não emitirá mais opinião 

sobre o contrato, seu valor ou objeto. 

Para encerrar o evento, a Interfarma agradeceu a presença e atenção do INPI e 

reforçou a importância da manutenção do diálogo, até hoje, sempre aberto por parte 

do INPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 
“Encontro Técnico Governamental entre Interfarma e CPBIH/GGMED” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resumo Executivo 

Encontro Técnico Governamental 3 

 

O “Encontro Técnico Governamental entre Interfarma e CPBIH/GGMED” 

ocorreu no dia 26 de Julho de 2013, na sede da Interfarma, com a presença de 61 

associados da Interfarma e com a participação de Marcelo Moreira e Bernardo 

Moreira, da Coordenação de Biológicos da ANVISA. 

Dentre os temas abordados, destacam-se as novas RDCs 24 e 25, que alteram 

as RDC 49 e 50, as quais dispõem sobre alterações pós-registro e estabilidade de 

produtos biológicos, respectivamente. 

Segundo Marcelo, as RDCs 24 e 25 não trazem inovações importantes, mas 

principalmente correções e melhorias. Dentre elas, destacam-se as alterações relativas 

a: 

• Alteração na data de envio do primeiro HMP 

• Centro de coleta de plasma muda o status de complexidade 

• Novo banco de células também muda o status de complexidade 

• Vacina influenza: houve alterações de critérios, mas a harmonização 

com os da FDA ou EMA  

 

 

 



RDC 60 

Marcelo Moreira comentou a respeito das bulas de medicamentos biológicos as 

quais pela complexidade não poderiam seguir as mesmas regras dos medicamentos 

sintéticos e dessa forma muitos itens da RDC 60 não seriam aplicados aos 

medicamentos biológicos. Os indeferimentos de bulas tem como causa essa situação. 

Informou ainda que as empresas que tiverem as bulas indeferidas receberão ofício 

informando o motivo.  

RDC 61 – rotulagem 

Os representantes da ANVISA também informaram que a implementação da 

rotulagem será imediata porém deverá ser protocolada, apesar da existência da RDC 

60, de acordo com a RDC 49, mediante o pagamento de taxa.  

Filas 

Os representantes da ANVISA também informaram que a CPBIH só está 

avaliando registro e priorização de análise. A meta da CPBIH é iniciar análise em até 

180 dias do protocolo. Após atingir essa meta, a coordenação irá iniciar a análise dos 

pós-registro. 

Marcelo informou ainda que a GGMED voltou a aceitar reuniões, mas a 

discussão deve ser iniciada por e-mail. Sobre as reuniões para apresentação do 

projeto, Moreira informou que somente serão aceitas as que forem solicitadas após o 

início da análise.  

Guias de registro para produtos 

A ideia é continuar a sua confecção, mas o corpo técnico está focado em 

registro. Desta maneira, a discussão só deve voltar com a entrada dos novos técnicos. 

Carta de aprovação 

Marcelo pediu que a proposta da Interfarma seja reencaminhada. 

Ele informou que a ideia é começar pela publicação da carta de reprovação. 

Entretanto, a plateia informou que a carta de aprovação é prioridade para a indústria. 



Pós-registro 

Após pedidos dos presentes, Marcelo informou que irá realizar um piloto para a 

realização de auditorias regulatórias para agilizar os pós-registro. 

 

Ações futuras: 

Serão publicadas CPs sobre: 

• Extratos alergênicos 

• Soro para acidentes com animais peçonhentos 

Moreira informou que a área de biológicos no site da ANVISA foi alterada e 

pediu sugestões para esta área, pois esta é a única interface entre a CPBIH e o setor 

regulado. 

Foi informado também que está sendo finalizado um guia de validação de 

cadeia de transporte (tanto internacional como em território nacional). 

A reunião foi finalizada e considerada pela audiência bastante produtiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 

“Encontro Técnico Governamental entre Interfarma e CONEP – Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resumo Executivo 

Encontro Técnico Governamental 4 

 

O “Encontro Técnico Governamental entre Interfarma e CONEP – Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa” que ocorreu no dia 26 de Agosto de 2013, na sede da 

desta Associação, com participação de 33 empresas associadas e 67 pessoas, buscou, 

por meio do compartilhamento de conhecimento, produzir o entendimento entre o 

órgão regulador, representado pela CONEP, e o setor regulado em torno das práticas a 

serem empregadas para submissão de protocolos clínicos. 

A Mesa foi composta pelo Dr. Jorge Venâncio, Coordenador da CONEP e a Sra. 

Iara Guerreiros. 

A reunião foi aberta pela Solange Nappo, Diretora de Assuntos Regulatórios da 

Interfarma, que apresentou os palestrantes e falou sobre a angústia do setor quanto a 

morosidade de aprovação de protocolos clínicos por parte da CONEP e ANVISA.  

Na sequência, Solange passou a fala ao Dr. Jorge Venâncio que começou 

abordando a questão da Fila de Protocolos para Análise.  Dr. Jorge afirmou que tem 

por objetivo zerar esta fila até Dezembro do ano de 2013 e para isso pretende dividi-la 

em 3 (três), sendo: 1) Novos protocolos; 2) Protocolos com Pendências e 3) Recursos. 

Consultores ad hoc também serão contratados para auxiliar nas analises dos 

protocolos, uma vez que a Resolução CNS 466/13 permite a contratação destes 

consultores.  



Outro ponto discutido foi a Resolução CNS 466/13 que substitui a 196/96, bem 

como sua Norma Operacional. Dr. Jorge Venâncio afirmou que a Resolução 466 não 

está totalmente igual a 196, sendo esta mais flexível.  

No que se refere a Norma Operacional, essa já foi disponibilizada para os CEPs 

com a finalidade de colaborarem nas sugestões, antes de sua publicação. A norma não 

passou por consulta pública, para que não houvesse demora na conclusão da mesma, 

bem como sua publicação. CONEP propôs uma nova reunião com a Interfarma para 

uma discussão mais detalhada da Res. 466 

Dr. Venâncio afirmou, ainda, ter 3 resoluções em elaboração: Projetos de 

pesquisa na área social, temas de relevância pública e de interesse estratégico da 

agenda de prioridades do SUS, acreditação de CEPs e classificação de riscos. Informou 

que pretendem finalizar estas resoluções até dezembro e enviar para o CNS.  

Encaminhamentos foram dados no sentido de novas reuniões ocorrerem ente 

as duas instituições (Interfarma e CONEP) com o propósito de harmonizar as 

interpretações das normas existentes entre Patrocinadores e CONEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 

“Encontro Técnico Governamental: A Nova Legislação da Defesa da Concorrência – 

Aspectos Relevantes para o Setor Farmacêutico” 
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O “Encontro Técnico Governamental: A Nova Legislação da Defesa da 

Concorrência – Aspectos Relevantes para o Setor Farmacêutico” que ocorreu no dia 

29 de agosto de 2013, na sede da Interfarma, contou com participação de 25 pessoas, 

representando 17 empresas associadas, e teve como objetivo apontar e discutir as 

principais alterações trazidas pela nova legislação de defesa da concorrência.  

A mesa foi composta pelos Drs. Gesner Oliveira, Paolo Zupo Mazzucato e 

Messias Moretto, representando a GO Associados e pelo Dr. Ronaldo Luiz Pires, 

representando a Interfarma. 

O evento foi aberto pelo Dr. Ronaldo Luiz Pires que, ao dar as boas-vindas aos 

convidados, destacou a importância da iniciativa como demonstração do compromisso 

da Interfarma com o constante aperfeiçoamento das práticas concorrenciais da 

associação e de suas empresas associadas. Lembrou, também, que o assunto foi objeto 

de recente palestra feita pela GO Associados aos membros do Conselho Diretor da 

Interfarma, ocasião em que os mesmos puderam manifestar total apoio às ações que 

incentivem o alinhamento com os princípios concorrenciais e com a legislação vigente. 

Com a palavra, o Dr. Gesner Oliveira iniciou sua apresentação destacando a 

necessidade de mudança cultural no Brasil. Isto porque, há alguns anos a própria 

autoridade pública adotava modelos de uniformização de preços e práticas 

(tabelamento, SUNAB, etc.) que ser apresentavam diametralmente opostos ao que 

hoje preconiza o direito da concorrência. 



Em direito da concorrência, é necessária a existência de agenda proativa e de 

uma agenda preventiva em relação às ações antitruste.  

O CADE foi criado em 1962 e, no início, teve pouca atuação devido ao modelo 

econômico brasileiro ainda muito concentrado no controle estatal. Somente em 

meados de 90 é que foram criadas a SDE e a SEAE, que passaram a controlar fusões e 

aquisições sendo que, somente em 2011, com o advento da lei nº 12.529, foi reforçada 

a estrutura do CADE para trazer melhorias ao sistema brasileiro de concorrência, como 

por exemplo, a extensão do mandato dos seus dirigentes para 04 anos.  

Assim, o CADE ganhou importância ao longo dos anos e, internacionalmente, 

tem sido reconhecido como autoridade técnica competente. 

As alterações trazidas pela nova lei aconteceram em três planos: Desenho 

Institucional (trouxe maior integração); Controle de Condutas (consolidação de 

mecanismos de combate aos cartéis, com mais instrumentos, como busca e 

apreensão, acordos de leniência, convênios com Ministério Público, Agências 

Reguladoras e com a Polícia Federal e aumento das penalidades contra práticas 

consideradas anticompetitivas) e Controle de Estruturas (introdução do controle de 

estrutura ex ante, que passou a exigir que os atos de concentração sejam submetidos à 

análise prévia do CADE). O conceito de infrações e a metodologia de análise, por sua 

vez, não mudaram. 

O Dr. Gesner Oliveira apresentou, ainda, alguns conceitos básicos, como 

Mercado Relevante, Posição Dominante e Práticas Verticais versus Práticas 

Horizontais. 

No conceito de Mercado Relevante, é importante saber em que espaço é 

possível supor exercício de poder de mercado pela empresa. Geralmente esse 

mercado é dividido em duas dimensões, produto e geográfica. Na jurisprudência do 

CADE já houve muita discussão sobre mercado relevante, como nos casos envolvendo 

o mercado de cerveja versus mercado de bebidas, chocolate versus guloseimas, pasta 

de dente versus higiene bucal, telefonia versus telefonia celular.No caso da indústria 

farmacêutica, entretanto, é necessário avaliar caso a caso, pois não é possível 

relacionar automaticamente o mercado relevante com a classe terapêutica afetada, 

devendo-se avaliar também outras possibilidades de tratamento e prescrição 

disponíveis no mercado. 



Por Posição Dominante entende-se a capacidade de alterar ou controlar as 

condições de mercado. É muito importante que a empresa esteja atenta a eventuais 

movimentações que possam caracterizar o exercício de posição dominante. 

Dentre as Práticas Horizontais estão o boicote a um determinado produto 

(concorrentes contra um determinado produto) e, dentre as Práticas Verticais, as 

ações que afetam a cadeia. 

Hoje há mais razão para se preocupar com prevenção de que antes.  

Do ponto de vista econômico, são práticas anticompetitivas, o cartel, a venda 

casada, a discriminação de preços e o preço predatório. 

O Cartel é considerada a mais lesiva das práticas anticompetitivas. Consiste em 

um acordo entre concorrentes, sob diversas formas, como a fixação de preços, de 

quotas de produção, de distribuição e de divisão territorial, visando obter lucros 

extraordinários. 

A discriminação de preços (varia caso a caso) consiste na fixação de preços 

distintos para produtos ou serviços similares. Não é condenável por si só, mas são 

necessárias justificativas econômicas para que seja viável. O conceito de eficiência 

econômica, aliás, representa um importante divisor entre as condutas consideradas 

anticompetitivas e àquelas admitidas pela legislação em vigor. 

Pela prática do Preço Predatório entende-se a venda abaixo do preço de custo, 

desde que sem justificativa econômica.  

O aumento das multas trazido pela nova lei foi bastante significativo, 

demonstrando o claro objetivo das autoridades brasileiras em tornar o cartel uma 

atividade não atrativa. Além do aumento das multas, outros mecanismos foram 

introduzidos na legislação para gerar instabilidade sobre as atividades 

anticompetitivas, como por exemplo, o acordo de leniência.  

Concluindo a apresentação, o Dr. Gesner Oliveira reforçou que é muito 

importante que a agenda empresarial tenha duas frentes, uma defensiva e outra 

proativa.  

Na segunda parte da reunião, os presentes foram divididos em grupos para 

discussão dos casos práticos listados abaixo. 

 

 



CASOS PRÁTICOS 

Se você estivesse em alguma dessas situações, qual seria a melhor atitude a 

tomar levando em consideração a legislação de defesa da concorrência? 

1. Em uma reunião entre associadas, o representante de uma das associadas 

propõe uma discussão sobre a evolução dos preços no setor. 

2. Uma grande rede de farmácias, para viabilizar uma promoção de 

medicamentos, tem pressionado diversos laboratórios para que estes reduzam os 

preços, contrariamente ao interesse destes últimos. Em conversas com colegas do setor 

sobre o assunto, vocês combinam de ameaçar a rede de farmácias de deixar de 

entregar os medicamentos caso a pressão continue ou de suspender os descontos que 

já têm sido feitos. 

3. Uma grave crise assola o setor de medicamentos e a associação, como forma 

de preservar uma margem justa para seus filiados, organiza um projeto de uma tabela 

de preços de medicamentos. A associação contrata uma consultoria especializada e 

esta envia um ofício para colher sugestões de seus filiados, solicitando dados relativos 

a custos e políticas de formação de preços. 

4. O Ministério da Saúde publicou diversos editais para aquisição de 

medicamentos.  

a) Em conversas com colegas, vocês decidem dividir as licitações entre si, 

tendo em vista que determinadas aquisições do Governo poderiam ser 

melhor atendidas por determinados laboratórios ao invés de outros.  

b) Você impugna a participação de um concorrente cuja documentação parece 

inadequada.  

c) Após analisar o edital, você entende que determinadas cláusulas parecem 

ilegais. Em conversas com colegas do setor, você verifica que eles têm a 

mesma impressão e vocês combinam de pedir à Interfarma que adote as 

providências cabíveis.   

5. Como forma de impulsionar vendas do medicamento B, de pequena demanda 

por distribuidores e farmácias, você oferece descontos no preço do medicamento A, de 

grande aceitação, caso os dois sejam adquiridos conjuntamente. 

Para encerrar o evento, a Interfarma agradeceu a presença e atenção da GO 

Associados. 
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Governamentais: 

“Encontro Técnico Governamental: Decreto 8077/2013, que Regulamenta as 

condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e 

o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos 

de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências.” 
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O “Encontro Técnico Governamental: Decreto 8077/2013”, que ocorreu no dia 

16 de Setembro de 2013, na sede da Interfarma, com participação de 33 empresas 

associadas e 62 pessoas, buscou, por meio do compartilhamento de conhecimento, 

produzir o entendimento e esclarecimento de dúvidas das empresas associadas, sobre 

a publicação do novo decreto que Regulamenta as condições para o funcionamento de 

empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, 

no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, e dá outras providências. 

O encontro teve o seguinte formato, após a publicação do Decreto, a Comissão 

de Assuntos Regulatórios, formou um grupo de trabalho para relacionar as dúvidas e 

as necessidades de esclarecimento originadas da publicação do novo decreto, este 

material foi enviado previamente ao Dr. Jaime Oliveira, Diretor da ANVISA, que 

realizou uma apresentação oral, sobre as motivações, necessidades e processo de 

revisão do Decreto 74094 e também, esclareceu as dúvidas enviadas pelo grupo. No 

final da reunião, a plateia pode realizar perguntas. 

A primeira questão levantada pelo grupo de trabalho foi à ausência da 

atividade de distribuição no texto do Decreto 8077/13. 

O Dr. Jaime esclareceu que durante o trabalho de revisão do decreto, foram 

analisadas as vantagens e desvantagens de enumerar cada tipo de atividade, e 

concluíram que se todas as atividades fossem enumeradas com certeza alguma seria 

esquecida, por outro lado, algumas pessoas consideravam que era necessário manter 

o padrão da Lei 6360/76 e do Decreto anterior e explicitar todos os pontos. Porém, 



não houve qualquer mudança na atividade de distribuição, que continua a ser regulada 

pela ANVISA, e seguindo todas as normas que sempre seguiu. Esta atividade continua a 

ter como base legal a Lei 6360/76 e o Decreto 9782/99.  

As empresas perguntaram se havia sido revogada a necessidade de notificar a 

ANVISA, com 30 dias de antecedência, de um produto novo começar a ser 

comercializado, esta obrigação encontrava-se no Art. 152 do Decreto 79.094/77. 

Art 152 Sendo os produtos sujeitos a análise de controle, e a empresa 

responsável obrigada a comunicar a data e local de sua entrega ao consumo 

dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, indicando o número do registro 

respectivo.  

§ 1º Descumprindo o prazo previsto neste artigo, será cancelado o registro.  

§ 2º Recebida a comunicação a que se refere este artigo, o órgão competente 

de fiscalização do Ministério da Saúde processará a imediata colheita de 

amostras para realização de análise de controle.  

§ 3º Sendo aprobatório o resultado da análise, serão expedidas três vias do 

laudo respectivo, uma para ser arquivada no laboratório de controle do 

Mistério da Saúde, outra para ser entregue à empresa e a terceira para integrar 

ao processo de registro e passar a constituir o elemento de identificação do 

produto.  

§ 4º No caso de falhas ou irregularidades sanáveis a empresa será notificada 

para proceder em prazo necessário a correção que for determinada.  

§ 5º Na hipótese de análise condenatória será cancelado o registro do produto e 

determinada a sua apreensão e inutilização em todo território nacional.  

Decreto 79094/77 

As empresas enviavam esta notificação para a GGMED, que encaminhava para 

a GFIMP/ GGIMP, e tinha o objetivo de informar que a comercialização de um 

determinado medicamento iria começar, para que a vigilância sanitária tomasse as 

medidas necessárias para esta fiscalização. Segundo o Dr. Jaime, esta prática é 

absolutamente inócua e arcaica, pois não é desta forma que a fiscalização trabalha. A 

fiscalização escolhe determinado medicamento ou principio ativo que está gerando 

muito alerta no NOTIVISA ou ocorrendo muito desvio de qualidade. O Dr. Jaime 

consultou a ANVISA internamente sobre a necessidade de alterar alguma norma ou se 



esta atividade está automaticamente cancelada, mas ainda não obteve resposta. Ele 

enviará a resposta formalmente a Interfarma. 

Outro ponto explicado foram os tipos de priorizações citados no Decreto. 

Quase todas as prioridades serão definidas pelo Ministério da Saúde, de acordo com 

sua Política de Saúde, para o desenvolvimento do complexo industrial de saúde e o 

SUS. A partir do momento que, o Ministério da Saúde define as priorizações a ANVISA 

alinhará a política regulatória. A ANVISA definirá algumas prioridade de mercado, 

como no caso da RDC 28/ 

Quase todas as prioridades da ANVISA, Anvisa alinhe a politica regulatória dela 

com a politica de saúde e de desenvolvimento do complexo industrial de saúde e do 

SUS, serão coisas definidas pelo Ministério da Saúde e  não pela ANVISA. A ANVISA 

terá algumas prioridades que serão definidas por ela, como a RDC 28, priorizar registro 

em caso que em caso de descontinuidade de um medicamento único no mercado 

(droga órfão). 

As dúvidas levantadas pelo grupo sobre o esclarecimento de alguns termos 

como: inovações radicais, inovação incremental. O Jaime informou que em responderá 

estas questões será o Ministério da Saúde. 

Referente ao uso Off Label o Art. 21 do Drcreto:  

Art. 21. Mediante solicitação da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS - Conitec, a Anvisa poderá emitir autorização de uso para 

fornecimento, pelo SUS, de medicamentos ou de produtos registrados nos casos 

em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no 

registro, desde que demonstradas pela Conitec as evidências científicas sobre a 

eficácia, acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto 

para o uso pretendido na solicitação. Decreto 8077/13 

Vem regulamentar a Lei 8080/90 em seu art. 19: 

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:  (Incluído pela 

Lei nº 12.401, de 2011) 

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e 

procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; (Incluído pela Lei nº 12.401, 

de 2011) 

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm#art1


 
Assim quando algum agente do SUS sentir a necessidade de um medicamento 

não aprovado no Brasil, ou de alguma indicação, a CONITEC poderá realizar essa 

solicitação para a ANVISA. 

O Jaime também comentou sobre a reestruturação da ANVISA, que era algo 

inevitável e que já estava sendo pensada desta forma há algum tempo. Sobre o 

superintendente uma das funções é fazer as definições da Diretoria Colegiada 

penetrarem nas outras esferas da agência e que estas áreas respondam de forma 

adequada. A superintendência não é uma área operacional, ela é um gabinete, com o 

superintendente e dois assessores, o gerente geral continuará responsável pela 

gerencia operar e o superintendente será o interlocutor entre as áreas e a diretoria. 

Por fim, os assuntos que não estão regulamentados pelo Decreto serão 

tratados por legislações especificas e muitas já estão sendo elaboradas pela ANVISA e 

estão na Agenda Regulatória, como por exemplo: Propaganda de Medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros Técnicos 

Governamentais: 

“A NOVA LEGISLAÇÃO Anticorrupção: A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica. 

 LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013.” 
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O Encontro Técnico Governamental “A Nova Legislação Anticorrupção” que 

ocorreu no dia 23 de Setembro de 2013, na sede da Interfarma, contou com 

participação de 30 representantes de 21 empresas associadas, buscou, por meio do 

compartilhamento de conhecimento, promover o entendimento sobre a nova lei 

anticorrupção e seus potenciais desdobramentos. 

A palestra foi proferida pelo Dr. Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho. O 

Dr. Navarro trabalhou por dez anos na Controladoria-Geral da União - CGU onde 

exerceu os cargos de Secretário-Executivo, Secretário de Prevenção da Corrupção e 

Corregedor-Geral. Ainda no Poder Executivo, foi membro do Conselheiro do Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras – COAF e Gerente de Regulação de Mercado na 

ANVISA. No Poder Legislativo, foi Assessor da Câmara dos Deputados e Consultor do 

Senado Federal. 

O evento foi aberto com a fala do Diretor de Acesso da Interfarma, Pedro 

Bernardo, que apresentou o palestrante e trouxe ao conhecimento de todos um breve 

histórico da carreira profissional do Dr. Navarro. 

O Dr. Navarro na sua apresentação destacou os seguintes pontos: 

1. Regulamentações internacionais e a participação do Brasil como 

signatário em três delas (OCDE, ONU e OEA); 

2. Lei americana de Práticas Corruptas Estrangeiras (a “FCPA”) e sua 

efetiva aplicação; 

3. Estatísticas com números sobre o Relatório Anual do Grupo de Trabalho 

em Suborno Transnacional da OCDE – DEZ 2012; 



4. Cronologia das regulamentações anticorrupção no Brasil, desde da Lei 

8.429, de 2 de junho de 1992 (que dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos), até a mais recente, a Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013 (que dispõe sobre a responsabilização administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira); 

5. Falou também sobre os aspectos mais relevantes da Lei nº 12.846, tais 

como: seu alcance nacional e internacional; tipificação dos delitos 

objetos da regulamentação; assim como esclareceu quem são os 

potenciais agentes de responsabilização; as punições aplicadas; as 

vantagens e desvantagens do Acordo de Leniência; Cadastro Nacional 

de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS; 

6. Abordou o tema sobre as vantagens e desvantagens da inscrição de 

empresas no Cadastro Pró-Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  

A Interfarma, para fazer uma análise do modelo de atividade desenvolvido 

neste projeto, desenvolveu um questionário de satisfação, elencando os seguintes 

pontos: conteúdo, recursos visuais, atendimento, metodologia, material didático, 

instalações, aplicabilidade, carga horária e coffe- break. 

No questionário o participante poderia dar nota de 1 a 5, sendo 1 a nota mas 

baixa e 5 a nota de maior valor. O ponto 6, demonstrado no gráfico, aponta os que não 

foram avaliados. 

De forma geral, nos três encontros onde o questionário foi aplicado, a avaliação 

foi positiva, sendo que a maioria dos votos, para todos os tópicos pesquisados, ficaram 

entre as pontuações 4 e 5, variando entre as notas 3, 4 e 5, com algumas sem 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A média de participantes por evento foi de 40 pessoas. Nos três encontros em 

que o questionário foi aplicado, a Interfarma recebeu 95 participantes, sendo que 41 

destes responderam a enquete, ou seja, 43,15% dos participantes.  

Considerando que cada cor representa um tópico, podemos observar qual teve 

seu destaque em maior nota e até mesmo qual não foi nem avaliado. Os tópicos que 

receberam maior avaliação positiva foram os de “aplicabilidade do conteúdo”, seguido 

de “conteúdo ministrado”, “metodologia aplicada”, “carga horária proposta” e 

“atendimento”.  

 


