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Rodrigo Garcia
Farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Brasília (UNB), com
pós-graduação em Saúde Pública/Assuntos Regulatórios e MBA em
Gerenciamento Estratégico, tem mais de 15 anos de experiência na área
de Assuntos Regulatórios, dos quais 10 exclusivamente na área de produtos
de consumo. Ocupa a posição de Diretor Sênior de Assuntos Regulatórios/
Médicos LATAM da Pfizer Consumer Healthcare, tendo trabalhado na Sanofi,
Reckitt e ANVISA. É atualmente Presidente da ABIMIP (Associação Brasileira
de Medicamentos Isentos de Prescrição), Diretor da ABIAD (Associação
Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres) e da
ALANUR (Aliança Latino-americana de Nutrição Responsável), além de atuar
junto à ILAR (Associação Latino-Americana de Autocuidado Responsável).
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Bom-dia a todos,
A realização do 2º Seminário MIPs, uma parceria entre a Anvisa
e a ABIMIP, que contou com o apoio do Sindusfarma, é muito
importante para a ABIMIP. É uma oportunidade que temos, de
acordo com a nossa Missão, de envolver todos os protagonistas
do Setor em discussões que enriqueçam o debate sobre temas
relevantes para os medicamentos isentos de prescrição.
Mais do que comercializar e promover produtos, a indústria
dos MIPs deve sempre buscar o benefício e a segurança do
consumidor. Para tanto, o Setor precisa estar comprometido
com o estabelecimento de comunicações e orientações éticas
necessárias para garantir a correta aplicação do conceito por
trás dos MIPs e do seu uso responsável.
Pensando nisso, preparamos uma agenda especial para estimular
o debate sobre os MIPs em relação a temas que ajudem a
promover o autocuidado de forma consciente e segura. Durante
o evento nos propusemos a buscar:
•

entender um pouco mais sobre o modelo de notificação de
intoxicações atualmente existente no país e como podemos
propor ações para ampliar o uso seguro dos MIPs;

•

aprofundar a visão que temos sobre os hábitos e atitudes da
população frente aos MIPs para apoiar ações que promovam
o seu uso racional;

•

aprender sobre metodologias de segurança na análise
de marcas de MIPs e como elas podem contribuir para a
prevenção de erros de medicação;

•

e, por fim, refletir sobre o valor econômico do uso racional
dos MIPs e como ele é um elemento chave quando
pensamos em maneiras de otimizar os recursos de sistemas
públicos de saúde.

No início de 2019 foi aprovado o Acordo de Cooperação
Técnica entre a Anvisa e ABIMIP. O Acordo, além de estabelecer
a troca de conhecimentos entre entes públicos e privados, de
forma transparente e ética, busca permitir também a evolução e
aperfeiçoamento da regulação dos MIPs no Brasil.
Esperamos que a realização do 2º Seminário MIP venha para
consolidar a parceria estabelecida entre a ABIMIP e a Anvisa e,
principalmente, para fortalecer o segmento de MIPs no País,
com foco total na saúde de todos nós, consumidores brasileiros.
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O que aprendemos?
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Avaliação de dados de intoxicação
Dr. Sergio Graff
Presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Toxicologia e
Saúde (CBETS)
sergio@toxiclin.com.br
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É muito comum a publicação de notícias que trazem
informações sobre dados de intoxicação, automedicação e uso
de medicamentos isentos de prescrição. Muitas vezes esses
temas são correlacionados sem um olhar mais aprofundado e
algumas questões precisariam ser feitas:
•

Qual a relação entre intoxicação e a automedicação?

•

Quando mencionam a automedicação, está sendo falado
do uso de MIPs ou do uso de medicamentos tarjados que
foram adquiridos sem receita médica (autoprescrição)?

Os dados epidemiológicos sobre intoxicações e sua análise
representam um problema não apenas no Brasil, mas em
todo o mundo. Podemos destacar, entre os principais desafios
enfrentados, as questões semânticas relativas à nomenclatura
adotada e a falta de homogeneidade do método, desde a coleta
das informações até sua análise.

A farmacovigilância
é uma das áreas
mais relevantes
da Anvisa e a
divulgação de
dados obtidos pela
área tem muito a
contribuir para o
uso seguro dos MIPs
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A linha que separa uma intoxicação de uma exposição é
muitas vezes tênue. No caso de medicamentos, por exemplo,
podemos ter três situações envolvendo um paciente e um
produto farmacêutico:
•

O indivíduo pode consumir uma determinada dose e ter
apenas uma ação benéfica em seu organismo

•

Pode consumir a mesma dose e apresentar um evento
adverso e finalmente

•

Pode consumir uma superdosagem e ter ou não efeitos
nocivos.

Embora a intoxicação seja enquadrada como uma doença de
notificação compulsória e, portanto, devêssemos ter dados
confiáveis e suficientes para o desencadeamento de ações de
vigilância eficazes, isso não é o que ocorre na pratica.
Diante desse cenário, o Dr. Sérgio Graff, Presidente do Centro
Brasileiro de Estudos em Toxicologia e Saúde (CBETS), realizou
uma apresentação para esclarecer estes pontos e sugerir ações
que possam melhorar a confiabilidade das notificações e seu
método de análise e, também, para apresentar propostas de
ações particularmente que ampliem a segurança dos MIPs.
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“O que nós atendemos todos os dias nos hospitais, em sua
maioria, são casos de intoxicação causados por medicamentos
de prescrição como antipsicóticos, medicamentos que não são
de forma nenhuma os MIPs que estamos falando aqui. Por isso,
precisamos educar a imprensa para separar essas duas áreas e
entender a diferença no registro desses casos”, esclareceu o
especialista.

2ºSEMINÁRIO MIPs

R E S U M O E X EC U T IVO

Sérgio é especialista em Pediatria pela Sociedade
Brasileira de Pediatria, especialista em Clínica Médica
pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pósgraduado em Toxicologia pela UNESP e Mestre em
Toxicologia e Análises Toxicológicas pela USP. Diretor
Médico da Toxiclin Serviços Médicos e Presidente do
Centro Brasileiro de Estudos em Toxicologia e Saúde
(CBETS).
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Visão do Mercado MIP Brasileiro
Pesquisa IQVIA ABIMIP 2018
Julian Frenk
Gerente de Consumer Market Insights CHC - IQVIA
julian.frenk@iqvia.com

Ainda existe uma significativa carência da população brasileira
frente ao segmento MIP em relação a conhecimento e
educação sobre esses produtos, sua classificação e seu uso.
Podemos afirmar que o uso de medicamentos ainda é mal
compreendido no Brasil, gerando na população uma confusão
entre a automedicação e autoprescrição. Dado este cenário,
a pesquisa buscou aprofundar uma visão sobre o os hábitos e
atitudes da população frente aos MIPs para melhor apoiar ações
que promovam o seu uso racional.
Segundo a pesquisa, MIPs já são o primeiro recurso da
população brasileira para enfrentar sintomas menores e devem
ser entendidos como uma necessidade e não simplesmente
uma tendência de consumo. O gerenciamento da própria
saúde tem parte de sua origem na falta de alternativas, mas
também é um sinal de que a população se torna capaz de
manejar de forma mais autônoma esses sintomas menores.

Se os sintomas não
melhoram em até
3 dias, 85% das
pessoas procuram
ajuda de um
médico, o que indica
que os MIPs têm
baixo potencial para
mascarar doenças
mais graves
A pesquisa apontou que a compra de MIPs está relacionada à
necessidade, seja curativa ou preventiva, e não ocorre de forma
precipitada ou imprudente. Caso uma melhora não ocorra em
até três dias, a grande maioria das pessoas busca auxílio de um
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médico, o que nos leva a crer que o uso de MIPs tem baixo
potencial para mascarar a evolução de doenças mais graves.
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Quanto ao profissional médico, este segue como principal
influenciador da população frente aos cuidados com a saúde,
não tendo perdido importância com o crescimento dos MIPs. Já
o farmacêutico ganha importância neste contexto e passa e ter
um papel de “educador” para aqueles com menor experiência
ou dificuldade de encontrar o medicamento correto.

Julian é formado em ciências sociais pela USP, possui
mestrado em antropologia social pela universidade
de Lund na Suécia e MBA pela FIA em inteligência de
mercado. Lidera a área de Consumer Market Insights
(CMI) para o segmento de Consumer Healthcare na
IQVIA Brasil e possui extensa experiência em pesquisa
de mercado, consultoria, marketing e branding, tendo
atuado com diversas técnicas e metodologias para
múltiplos segmentos, como farma, serviços, bens de
consumo, auto, etc.
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Metodologia de segurança na
análise de marcas de MIPs
Domenica Redeschi
Coordenadora de Assuntos Regulatórios Brasil - Brand Institute
dredeschi@brandinstitute.com - Domenica
nmagiezi@brandinstitute.com - Nilson Magiezi

A preocupação com erros de medicação é global. Marcas,
rotulagem e identidade visual como um todo podem contribuir
tanto para prevenção quanto para a ocorrência de erros de
medicação.
O Brand Institute, empresa especializada no desenvolvimento
de marcas e identidades visuais de medicamentos ao redor do
mundo, preparou uma apresentação para apresentar o processo
multifacetado de avaliação de nomes realizado pelo Food and
Drug Administration (FDA).

Pesquisas com
consumidores
podem ser utilizadas
como suporte
para aprovação de
marcas consideradas
seguras e que
contribuem para a
prevenção de erros
de medicação
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Desde o início de 2018, a Anvisa incluiu em sua metodologia de
análise de nomes de medicamentos o Phonetic and Orthographic
Computer Analysis (POCA), programa desenvolvido pelo FDA. O
POCA analisa as colidências ortográficas e fonéticas que uma
marca possui com medicamentos já registrados no país. O
banco de dados do programa no Brasil é atualizado de acordo
com os nomes de medicamentos cadastrados no sistema da
Anvisa.
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Com base na pontuação combinada do POCA, nomes
potencialmente semelhantes são classificados pelo FDA em três
conjuntos de dados:
•

Semelhança alta: pontuação combinada: ≥70%

•

Semelhança média: pontuação combinada: ≥55% ≤ 69%

•

Semelhança baixa: ≤54%

A pontuação do POCA sozinha não é o fator decisivo para
aprovar ou reprovar uma marca. Adicionalmente à análise do
POCA, o FDA recomenda a realização de estudos de simulação
para avaliar a capacidade dos consumidores e profissionais de
saúde de entender um nome de medicamento.
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Além da pesquisa de segurança sobre nomes de medicamentos,
as autoridades de saúde internacionais, consideram a
apresentação de embalagem e rótulo em conjunto com
a marca para garantir que pacientes e consumidores sejam
capazes de selecionar e usar o produto corretamente.

As pesquisas de segurança realizadas com nomes e rotulagens
de medicamentos dão suporte para as Agências de Vigilância
Sanitária ao redor do mundo aprovar marcas consideradas
seguras e que contribuem para a prevenção de erros de
medicação.

Domenica ingressou no Brand Institute-Miami
como Analista na área de Estudo de Segurança em
2015 e foi promovida a Coordenadora da Divisão
Sul-Americana em 2018. Antes de ingressar na BI,
trabalhou como farmacêutica responsável na CVS/
Pharmacy. Formada pela Universidade de Mogi
das Cruzes, tornou-se farmacêutica nos Estados
Unidos em 2009. Em 2012, recebeu sua licença
de Consultoria Farmacêutica e sua certificação em
Administraçao de Terapia de Medicação (MTM) em
2017. Domenica também se tornou certificada em
Assuntos Regulatórios Brasileiros no início de 2018
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Economia gerada para sistemas
de saúde (América Latina)
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Juan Thompson
Diretor Executivo - ILAR
juanthompson@infoilar.org

O valor econômico do autocuidado é um elemento chave
quando pensamos em ações para otimizar os sistemas de saúde
pública na América Latina. Milhões de pessoas da nossa região
procuram tratamento para condições de saúde comuns e não
graves no sistema público de saúde, apesar da disponibilidade
de soluções eficazes e eficientes com medicamentos isentos de
prescrição (MIPs).

O uso de MIPs poderia contribuir com a redução dos gastos
com saúde na América Latina, considerando-se o atendimento
na rede pública a pacientes com quatro doenças comuns
(resfriado comum, diarreia, candidíase e lombalgia), porém
de grande impacto, segundo estudo realizado pela Indústria
Latino-Americana de Autocuidado Responsável (ILAR), que
reúne entidades setoriais e indústrias farmacêuticas com
atuação na América Latina.

Os MIPs podem
ter um papel
importante na
redução de despesas
públicas para saúde,
o que permitiria
realocar recursos
para o tratamento
de doenças mais
críticas
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Nos Sistemas Públicos de Saúde da Argentina, Brasil, Colômbia,
Chile e México são atendidos em torno de 96 milhões de casos
das quatro condições não graves estudadas. Isso representa
despesas de cerca de US$ 2,7 bilhões.

Dos US$ 2,7 bilhões que são gastos na região, os custos no
cuidado do resfriado comum representam 45% com despesas
acima de US $ 1,2 bilhão. Se 50% dos casos das quatro condições
fossem tratados com MIPs, os Sistemas Públicos de Saúde
poderiam economizar até US$ 1,3 bilhões.
A perda de produtividade por absenteísmo no trabalho diminuiria
de US$ 4,6 bilhões por ano para US$ 2,5 bilhões se 50% dos
casos fossem atendidos por meio de MIPs.
O estudo abre portas para discussões com o Governo com
vistas a otimizar os recursos do sistema público de saúde.
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Juan é formado pela Universidade Empresarial Argentina (UADE) em Relações Governamentais e Internacionais, com especialização em Integração Regional Latino-Americana. Tem experiência em assessoria
política, estratégica e regulatória para empresas, associações comerciais e órgãos governamentais na
América Latina. Além disso, ele está envolvido na
análise das principais instituições em saúde, no nível
regional e internacional, e seu impacto no processo
de formulação de políticas na América Latina. Antes
de ingressar no ILAR, Juan trabalhou na Aliança Latino-Americana de Nutrição Responsável (ALANUR) e
na Associação Brasileira de Alimentos para fins especiais (ABIAD) como Diretor Executivo. Ele gerenciou
as interações e representações das associações com
funcionários do governo em nível nacional e regional, como a Aliança do Pacífico, o Mercosul, o Codex
Alimentarius, o Parlamento Latino-Americano, o Processo de Integração Centro-Americana e a Organização Pan-Americana da Saúde, entre outros.
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PRINCIPAIS DISCUSSÕES

GGMED

Daniela Marreco

GRMED		

Raphael Sanches

CRMEC		
Márcia Gonçalves
			Ana Flávia Dias
GFARM		

Marcelo Vogler

ABIMIP		

Rodrigo Garcia
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LMIP - Lista de Medicamentos
Isentos de Prescrição
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Status da revisão da LMIP
GGMED: O processo de iniciativa regulatória para a revisão da
LMIP já foi elaborado pela GGMED e submetido para a avaliação
da 3ª Diretoria, que é a diretoria responsável por pautar as
iniciativas nas reuniões da DICOL.
A nova LMIP irá conter todos os MIPs atualmente comercializados
e, em seu novo formato, incluirá, além das classes, os IFAs e as
indicações terapêuticas.
A partir da aprovação da iniciativa regulatória, a expectativa da
GGMED é que, em poucos meses, a nova LMIP seja publicada em
Consulta Pública, incluindo alguns pedidos de reenquadramento
que já foram avaliados pela Agência.
A LMIP será publicada como uma Instrução Normativa de
atualização periódica, no mesmo molde da lista de DCBs, com
fluxo menos burocrático na Agência. As novas substâncias, após
serem analisadas pela área técnica, serão pautadas na Dicol para
deliberação e, caso sejam aprovadas, serão publicadas em DOU;
a LMIP completa será atualizada no site da Anvisa.
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SWITCH - Reenquadramentos de
medicamentos como isentos
de prescrição
Previsão para a publicação dos primeiros reenquadramentos
GGMED: Como já informado anteriormente, os primeiros
pedidos de reenquadramento deverão ser publicados dentro da
CP que tratará da nova LMIP.

Experiência de análise dos primeiros pedidos de reenquadramento
GFARM: A experiência de análise foi bastante rica. De início, já
foi detectada uma dificuldade no momento de avaliação dos
dossiês, que traziam grande volume de informação de diferentes
empresas para um mesmo pedido de reclassificação. Como
forma de superar essa barreira, a ABIMIP trabalhou em conjunto
com a GFARM em um projeto de otimização da análise dos
pedidos de enquadramento como MIP, de modo a facilitar tanto
a elaboração dos dossiês quanto sua análise.
Para a implementação do projeto, as análises foram feitas
dentro de um projeto-piloto com os cinco primeiros pedidos de
enquadramento protocolados. Com a entrada de novos IFAs na
área, a GFARM espera amadurecer o processo de análise.
A GFARM ressaltou também que, além do envio da planilha, é
interessante que as empresas encaminhem um racional onde
sejam discutidos os dados apresentados e, adicionalmente,
informações complementares que deem subsídios técnicos para
a análise da petição, como, por exemplo, estudos científicos
publicados.
GGMED: Até o momento, as análises estão correndo bem
em relação aos critérios estabelecidos pela RDC 98/16.
Caso encontre algum ajuste ou algum ponto de melhoria na
elaboração dos dossiês, a Gerência entrará em contato com o
Setor para divulgar novas orientações.
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Uso da planilha de análise de dados de farmacovigilância
GFARM: É esperado que todos os pedidos de reenquadramento
já contenham a planilha de análise. Enquanto ela não estiver
disponível na página da Anvisa, as empresas podem entrar em
contato com a ABIMIP para solicitar o seu envio e, também, de seu
manual de preenchimento. Junto com a planilha, as empresas
devem enviar para a Gerência um termo declarando que os
dados apresentados na planilha são fidedignos em relação aos
dados presentes nos bancos de dados de farmacovigilância da
companhia, bem como em relação aos documentos enviados
no dossiê de solicitação de reenquadramento.
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Momento em que é efetuada a análise de marcas para novos
medicamentos e medicamentos inovadores
GRMED: Dentro da análise de um dossiê, a avaliação da marca é
feita em paralelo com as demais análises realizadas pela Gerência,
não representando assim um gargalo para a aprovação de um
registro.
Avaliação de casos em que a pontuação na matriz de risco
é igual ou superior a 10, mas é apresentada uma análise
complementar onde é verificado um baixo risco para a troca
CRMEC: A Coordenação recebe matrizes com análises críticas
das empresas e o que é avaliado nesse momento é a pertinência
dos argumentos que envolvam as características intrínsecas
dos medicamentos. Também são avaliadas questões sobre
prescrição, dispensação e utilização dos produtos. Um exemplo
de aprovação de marcas com pontuação superior a 10, é o
caso de colidência de nome de um MIP com um medicamento
para hepatite distribuído exclusivamente em programas do
Governo. Para casos em que a pontuação é alta (20 pontos), a
CRMEC entende que não há argumentos que possam justificar
a aprovação de um nome.
DIRECIONAMENTOS

Oportunidade para aprofundar a discussão sobre
medidas que podem ser adotadas pelas empresas
para dar mais subsídios para a escolha de uma
marca, como apresentação de estudos com
consumidores que avaliem outros elementos do
produto (ex.: rotulagem) e adoção de medidas
que podem contribuir para minimizar o risco de
troca (ex.: compromisso de monitorar layouts de
medicamentos com marcas semelhantes)
Previsão para a revisão da matriz de análise de risco
CRMEC: A Coordenação está aberta para receber propostas de
revisão da matriz de análise de risco.
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Colidência com nomes de medicamento em processo de
registro
CRMEC: A Coordenação avalia a colidência com nomes de
medicamento que estão em processo de análise para dar
prioridade às empresas que solicitaram primeiro o registro.
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Foi esclarecido pela CRMEC que as marcas entram no banco
de dados do POCA no momento que o pedido entra na fila de
análise.

DIRECIONAMENTOS

Oportunidade para aprofundar as discussões sobre
a forma de análise de colidência com nomes de
medicamento em processo de registro para achar
uma solução conjunta entre Anvisa e empresas
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Rotulagem
Apresentação de estudos com o consumidor como forma de
subsidiar desenvolvimento do layout de embalagem.
CRMEC: O estudo servirá de base para a revisão da RDC 71/09,
fornecendo informações importantes para a análise de impacto
regulatório.
DIRECIONAMENTOS

Oportunidade para aprofundar a discussão sobre
apresentação de estudos com consumidores que
avaliem elementos da rotulagem como forma de
subsidiar aprovações de marcas e, também, pedidos
de switch
Inclusão das contraindicações na embalagem primária do
medicamento
CRMEC: A inclusão das contraindicações na embalagem primária
é solicitada nos casos em que a indicação do medicamento
também está presente, de forma a fornecer uma mensagem
equilibrada ao consumidor.

Revisão da RDC 71/2009
GRMED: Pelo cronograma de atividades da Gerência, a revisão
da RDC 71/09 deve ocorrer em 2020.
Cronograma:
1º Semestre 2019: Medicamentos Clones
2º Semestre 2019: Rotulagens de medicamentos destinados
ao Ministério da Saúde
1º Semestre 2020: Revisão da RDC 71/09
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