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B. AGENDA DE MEDICAMENTOS DE ORIGEM SINTÉTICA

Foco: estabelecimento de uma estratégia de curto, médio e longo prazo articulada com o setor produtivo, para promover a exploração das oportunidades existentes no
segmento de medicamentos de síntese química pelas empresas nacionais.

Justificativa: A indústria nacional enfrentou a realidade da economia globalizada e suas consequências, para competir neste novo cenário, precisou se reinventar,
aumentando investimentos, revendo metas e construindo parcerias. Com isso, o setor industrial se provou eficiente em seu poder de adaptação e logo percebeu o novo
desafio: a busca da inovação e da diferenciação de produtos como fatores essenciais de competitividade e de conquista de novos mercados. O adiamento da adoção de
estratégias empresariais focadas na inovação pode significar a perda de oportunidades de entrar na rota do desenvolvimento sustentável . A indústria nacional está
preparada para entrar nesta fronteira tecnológica, e para isso necessita, principalmente, da existência de um ambiente de negócios que permita a manutenção de seu
portfólio e reconhecimento dos benefícios advindos de suas inovações.

Proposta: Apresentação pelo GFB do detalhamento de plano de ação para capacitação tecnológica das empresas brasileiras, com mecanismos de avaliação e
desempenho dos resultados das seguintes ações:

Eixos e Temporalidades

Esses eixos comporão o Plano de Ação da Proposta, considerando as seguintes ações.

Eixo 1– Manutenção de Portfolio

Ação 1: manutenção de portfólio, renovações de registro pautadas no risco sanitário tempo de utilização do medicamento no mercado Brasileiro. Para renovação de
medicamentos similares únicos monodrogas ou e à base de associações, as empresas deverão apresentar os resultados de seus Relatórios Periódicos de Segurança
(RPF) e comprovar tempo de utilização deste medicamento no mercado Brasileiro por mais de 10 anos de forma a garantir que o produto no mercado é seguro e eficaz.
Em virtude deste fato o GFB defende a necessidade de revisão do marco regulatório atual, no sentido de permitir a renovação simplificada para medicamentos com
registro no país por período igual ou superior a 10 anos, com a mesma concentração de princípios ativos, forma farmacêutica e indicações terapêuticas, e que não
tenham tido relatos de ineficácia e/ou de eventos adversos significativos.

Eixo 2– Prazos de Registro de Medicamentos Genéricos e Similares

Ação 1: cumprimento dos prazos definidos pela Lei 6360/76 para análise dos processos de registro pela ANVISA – 90 dias para medicamentos genéricos e
similares. Nota Técnica.

 

MEDIDAS A SEREM TOMADAS
Implementação do registro eletrônico conforme prática vigente na área de cosméticos e medicamentos simplificados com previsão de implementação na área de

alimentos;
Revisão do marco regulatório IN 6 de forma a dar celeridade aos processos clones;
Auditorias regulatórias;
Redefinição de fluxo de trabalho e comunicação entre GTFAR e COBIO;
Ampliação e capacitação de quadro funcional da GGMED.

http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=165:iii-b-eixo-1-acao-1&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=166:iii-b-eixo-2-acao-1&catid=85:detalhamento-medidas
http://www.grupofarmabrasil.com.br/images/arquivos/acoes_setoriais/a/7._Texto_-_Registro_de_genericos_e_similares.pdf

