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Consumo de dispositivos médicos surpreende e cresce 15% no 1º semestre 

Alta recente do dólar, porém, deve levar a desaceleração no segundo semestre  

O consumo de dispositivos médicos cresceu 15% no primeiro semestre deste ano, segundo a 

Abiis (que reúne associações da indústria). 

 “Não havia nenhuma indicação na conjuntura econômica de que isso ocorreria. Nossa visão é 

que houve um crescimento da demanda de quem já tem acesso a planos de saúde”, diz o 

presidente Walban Damasceno de Souza. 

Não houve um aumento do número de beneficiários, mas a criação de empregos na área da 

saúde e a verticalização das operadoras levaram a um aquecimento do setor, diz ele. 

A tendência é que haja uma desaceleração no segundo semestre, afirma Souza. 

“É provável que tenhamos um impacto do câmbio [nas importações] porque o custo dos 

produtos sobe e muitos compradores não conseguem repassar isso aos planos. Mas não 

deverá haver decréscimo.” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Previsão de Anvisa não se realiza e fim de fila de genéricos fica para 
dezembro 

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não conseguiu zerar a fila de análise de 

medicamentos genéricos até o fim de agosto, conforme havia previsto. 

A entidade anunciou, em julho deste ano, que o passivo seria encerrado até o mês seguinte. 

Há hoje cerca de 111 petições pendentes, sendo que 44 foram adicionadas após a definição da 

estratégia. 

A agência afirma que uma parte não foi solucionada “devido à demanda da mesma área 

técnica para analisar processos prioritários para doenças raras” e que a questão será resolvida 

até dezembro. 

O atraso é compreensível perto da situação anterior e não é considerado negativo pelo setor, 

diz Telma Salles, da PróGenéricos (entidade setorial). “Havia 763 petições em julho de 2017”, 

diz ela. 

“Houve também uma mudança na presidência e uma reorganização das diretorias que pode 

ter impactado o fluxo de trabalho deles. Mas acredito que vão conseguir zerar a fila antes [de 

dezembro].” 

Fonte: Folha de SP 

Voltar 

Nova decisão suspende liminar que desonerava folha de empresas de saúde 

O desembargador Luiz Alberto de Souza Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

suspendeu, na terça-feira (28/8), a liminar que desonerava a folha de pagamento das 

empresas membros da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e Laboratórios (Abimo) e levou a matéria a julgamento colegiado. 

A decisão foi tomada após a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional opor embargos de 

declaração contra a decisão do próprio Souza Ribeiro. O órgão alegou a impossibilidade da 

abrangência nacional da liminar, a ausência do perigo da demora na matéria, o potencial 

efeito multiplicador da decisão e o significativo prejuízo financeiro à Fazenda Nacional. 

Segundo os embargos, não existe direito adquirido a regime de desoneração. Assim como não 

há respaldo para sustentar a justificativa de que o contribuinte foi tomado de surpresa. Para a 

entidade, a Lei 13.670/2018, que determinou a reoneração, a partir de 1º de setembro, da 

folha de pagamento para alguns setores, observou o artigo 195, parágrafo 6º, da Constituição. 
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O trecho versa sobre o prazo de noventa dias para vigência de modificações relacionadas às 

contribuições sociais. 

Ao acatar a tesa da PGFN, o desembargador suspendeu os efeitos de sua decisão que 

concedeu a desoneração a pedido da Abimo, levando a ação para o julgamento colegiado. Em 

seguida, a associação apresentou agravo regimental e aguarda a data em que a demanda será 

colocada em mesa para julgamento pela 2ª Turma do TRF-3. 

Efeito da greve 

A Lei de Reoneração (13.670), sancionada pelo presidente Michel Temer após a greve dos 

caminhoneiros, visou viabilizar a queda no preço do combustível — uma das promessas que o 

governo fez ao setor que bloqueou diversas rodovias em todo o país em maio. 

A medida aumentou a carga tributária de empresas de 28 setores econômicos que deixarão de 

pagar a contribuição previdenciária baseada na receita bruta, o que era feito desde 2011, e 

passarão a pagar com base na folha de pagamento dos funcionários. 

Agravo de Instrumento 5017472-74.2018.4.03.0000 

Fonte: Conjur 

Voltar 

Rede prevê investimentos de R$ 830 mil e nova unidade na cidade  

A Rede de Farmácias Nissei segue com seu plano de revitalização e expansão das unidades, 

tanto que anunciou investimentos de R$ 830 mil em Bauru, com previsão de abertura de mais 

uma unidade na cidade até o próximo ano. 

Atualmente, a Nissei conta com quatro lojas na cidade, gerando 50 postos de trabalho. O foco 

do projeto é aprimorar ainda mais a experiência de compra do consumidor, oferecendo cada 

vez mais benefícios e conveniência aos consumidores. 

De acordo com o diretor executivo da Nissei, Alexandre Maeoka, parte desse investimento na 

cidade serviu para a realocação da loja localizada na Rua Rio Branco, agora na 26-26, que 

conta com uma linha completa de medicamentos, produtos de higiene, beleza, perfumaria e 

conveniência, totalizando mais de dez mil itens à venda. “Nosso objetivo é evoluir com o 

projeto e, no próximo ano, já inaugurar mais uma nova loja em Bauru”, revela Alexandre. 

O plano de expansão da Nissei prevê a inauguração de 120 unidades até o final 2021. No 

primeiro semestre de 2018, a marca inaugurou 23 unidades, além de realizar a adequação de 

todas as lojas ao novo padrão de comunicação visual e sistema de informatização. Hoje, são 

mais de 250 lojas que geram mais de 5000 empregos diretos e atendem mais de 3,5 milhões 

de clientes por mês. 

Diferenciais  

A Nissei implantou um projeto novo, criado para retomar o papel do farmacêutico na difusão 

de importantes informações ao paciente, os Serviços Avançados Nissei (SAN), extensivo a 

todos os clientes, que conta com vacinas, controle de diabetes, colesterol, peso, hipertensão, 

revisão da medicação, o programa de auxílio para dependentes do tabagismo e exames 

laboratoriais (em algumas lojas).  

Em 2017, a Rede anunciou um aporte com foco em investimentos, por meio da emissão de 

debêntures no valor de R$ 153 milhões, que devem ser concluídos até o ano de 2021. De 

acordo com o executivo, os investimentos da Rede são destinados a novas lojas nos estados 

de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Mais informações www.farmaciasnissei.com.br. 

Fonte: DCI 

Voltar 
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Plano deve fornecer remédio mesmo se tratamento não estiver indicado na 
bula 

Havendo indicação médica, o plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento 

prescrito sob o fundamento de que o medicamento está fora das indicações descritas em bula 

registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A decisão é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar recurso da Amil. Segundo a 

relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a autoridade responsável por decidir sobre a 

adequação entre a enfermidade do paciente e as indicações da bula é o médico, e não a 

operadora do plano de saúde. 

“Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a 

doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na 

ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo”, disse a relatora. 

Nancy afirmou que a conduta da operadora, supostamente justificada por resolução normativa 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “chega ao absurdo de envolver os limites 

de interpretação da bula diante de uma situação concreta”. Segundo a ministra, a situação 

analisada ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora pode gerar para a vida 

e a saúde de pacientes. 

No caso, a segurada ajuizou a ação depois que a operadora se negou a fornecer a medicação 

Temodal, prescrita pelo médico oncologista para tratar neoplasia maligna do encéfalo. Em 

primeira e segunda instância, a operadora foi condenada a fornecer o medicamento e a pagar 

R$ 2,5 mil por danos morais. 

A Amil alegou que o Temodal é um tratamento experimental, vedado pela Lei dos Planos de 

Saúde e por resoluções da ANS. Afirmou também que se trata de tratamento off label, isto é, 

o fármaco não tem indicação para o caso para o qual o médico o prescreve, assumindo o 

profissional o risco por eventuais danos causados ao paciente. 

O caráter experimental previsto na Lei dos Planos de Saúde, segundo a ministra, diz respeito 

ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, 

àquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. De acordo com a relatora, 

esse não é o caso do Temodal, que tem registro na Anvisa. 

A ministra destacou que, ao analisar a alegação, as instâncias ordinárias concluíram não haver 

prova de que o tratamento seja experimental. Ela acrescentou que a atitude da operadora, 

além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, coloca o consumidor em desvantagem 

exagerada, situação prevista no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 

Nancy Andrighi afirmou ainda que a delicada situação vivenciada pela paciente evidenciou a 

condição de dor e abalo psicológico e gerou prejuízos à sua saúde já combalida, configurando 

dano moral passível de compensação. O valor de R$ 2,5 mil só não foi alterado porque não 

houve pedido nesse sentido. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. 

REsp 1.721.705 

Fonte: Conjur 

Voltar 

Vendas de farmácias crescem 7,54% no 1º semestre, diz Abrafarma 

Resultado dos primeiros seis meses do ano foi uma receita de R$ 22,78 bilhões 

As grandes redes de varejo farmacêutico cresceram 7,54% o seu faturamento no primeiro 

semestre de 2018, resultado que, embora seja de alta, significa alguma frustração para o 

setor. "Esperávamos que já estivesse melhor", comenta Sergio Mena Barreto, presidente 

executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). 

O resultado dos primeiros seis meses do ano foi uma receita de R$ 22,78 bilhões. Diferente da 

tendência que vinha se mantendo nos últimos anos, as vendas deixaram de ser puxadas pelos 
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segmentos de itens de beleza e higiene. A categoria chamada de "não-medicamentos" cresceu 

abaixo da média, com alta nas vendas de 6,37%. 

Para Barreto, o setor sente o impacto de uma crise de confiança dos brasileiros. "A eleição 

está incerta, o brasileiro ainda demonstra medo de consumir", conclui. 

Apesar de considerar o desempenho até aqui mais fraco do que o esperado, a Abrafarma 

ainda acredita que o crescimento nas vendas em 2018 deve ficar em torno de 8% a 9%. No 

ano passado, as vendas cresceram 8,96%. 

As grandes redes de farmácia representam cerca de 45% do total do mercado farmacêutico 

brasileiro, conforme dados da IQVIA. Nos últimos anos, essa fatia vem crescendo, com as 

redes abrindo mais lojas e tomando mercado de farmácias independentes, as quais 

representam 30% do faturamento do setor. 

Para 2018, Barreto considera que o ritmo de expansão segue forte. Nos últimos doze meses 

encerrados em junho, foram inauguradas pouco mais de 600 pontos de venda, comparáveis a 

uma abertura de cerca de 630 lojas um ano antes. Barreto não vê desaceleração. "Não foram 

cancelados investimentos", diz o executivo. "A expansão tem se mantido;" 

O setor tem apostado ainda na oferta de serviços de saúde como exames para controle de 

diabetes, hipertensão e colesterol, além de fornecimento de vacinas. 

Segundo a Abrafarma, hoje são 1,6 mil os postos de atendimento desse tipo em farmácias, 

quase o triplo do que existia há um ano. A expectativa é chegar a 2 mil espaços do gênero até 

o final do ano.  

Esse tipo de serviço foi permitido com a edição de uma lei em 2014, mas ainda há discussões 

do setor com o órgão regulador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que é a 

responsável por regulamentar os procedimentos. Isso não tem impedido, no entanto, que 

redes já apostem nesse serviço de assistência. 

Fonte: DCI 

Voltar 

Farmácias e drogarias são autorizadas a aplicar vacinas em SP 

Capital já conta com a lei regulamenta o serviço nesses estabelecimentos; unidades interessadas vão 
passar por inspeção sanitária 

As farmácias e drogarias da capital vão passar a integrar a rede de locais para vacinação na 

cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, as unidades poderão 

ser cadastradas no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) para ter o 

licenciamento sanitário para realizar o serviço de imunização.  

A capital já conta com a lei municipal nº 16.739/2017, que regulamenta a aplicação das 

vacinas nesses estabelecimentos. A pasta informou que houve uma mobilização da secretaria 

com o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e a Associação 

Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) para viabilizar o cadastramento 

junto ao Ministério da Saúde.  

"Hoje, há no município cerca de 5 mil estabelecimentos e a expectativa é de que aquelas 

farmácias e drogarias interessadas em realizar a atividade de vacinação possam ser 

licenciadas e iniciar brevemente o atendimento", informa a secretaria.  

O cadastro no CNES é fundamental para que esses estabelecimentos possam acessar o 

Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI) e computar as doses 

aplicadas.  

"É importante ressaltar que se trata de uma opção para quem deseja se vacinar. O 

atendimento disponibilizado nestes locais é particular", informa a pasta.  

A análise e a concessão das licenças sanitárias para que o serviço seja realizado em farmácias 

e drogarias serão feitas pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa). Além do 
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preenchimento de formulários e entrega de documentos, os estabelecimentos vão passar por 

inspeção sanitária.  

Fonte: Estadão 

Voltar 

Desperdício e fraude custam R$ 28 bilhões 

Em 2017 operadoras de planos tiveram cerca de 19% dos custos assitênciais provenientes de mau uso 

de recursos 

Entre os principais problemas da saúde suplementar no Brasil, o gasto das operadoras com 

contas hospitalares e exames consumidos de forma indevida por fraudes ou desperdícios 

somou quase R$ 28 bilhões ao longo de 2017, o que representa R$ 19,1% de toda despesa 

assistencial no ano.  

Os dados fazem parte do estudo "Impacto das fraudes e dos desperdícios sobre gastos da 

Saúde Suplementar", estimado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).  

"As despesas assistenciais das operadoras médico-hospitalares somaram R$ 145,4 bilhões, em 

2017. Sendo assim, os gastos de R$ 27,8 bilhões com fraudes e desperdícios representam 

19,1% desse total, comprometendo fortemente a qualidade da assistência, as finanças do 

setor e acabando por onerar os contratantes de planos de saúde", argumenta o 

superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro.  

De acordo com ele, com a atualização das estimativas do IESS, chegou-se a uma cifra que 

varia entre 12% e 18% das contas hospitalares com itens indevidos, e 25% a 40% dos 

exames laboratoriais não são necessários.  

“Portanto, houve um gasto na saúde de aproximadamente R$ 15 bilhões com fraudes em 

contas hospitalares e R$ 12 bilhões em pedidos de exames laboratoriais não necessários”, 

lamenta.  

O estudo aponta ainda que o percentual de gastos com fraudes e desperdícios ficou estável 

em 18,7% entre 2014 e 2015, subindo para 19% em 2016 e 2017. "As despesas evoluíram de 

R$ 108 bilhões, em 2014, para R$ 145 bilhões em 2017. No entanto, nesse período, cerca de 

3 milhões de indivíduos ficaram sem assistência médica privada, ou seja, queda de 5,8%", 

aponta Carneiro, que alerta: "Diminui-se 5,8% do total de beneficiários, mas as despesas 

assistenciais apresentaram um aumento de 34,4% no período." 

Embora o executivo diga que a fraude é difícil de ser detectadas na área da saúde, no setor 

privado, as más práticas envolvem falta de necessidade ou o excesso de tratamentos, exames 

e procedimentos, além de “fraudes na comercialização de medicamentos e dispositivos 

médicos.” 

Para ele, o principal motivo para essas práticas abusivas passa pela pouca transparência das 

relações na cadeia da saúde. "Hoje, a Agência Nacional de Saúde Suplementar só regula 

operadoras de planos de saúde e não demais agentes dessa cadeia, resultando em uma 

assimetria de informações que barra o avanço da transparência entre o segmento e para toda 

a sociedade", avalia o superintendente executivo do IESS. "Países da Europa e os EUA têm 

regulações mais severas que cobra a divulgação dos ganhos por agentes da saúde 

relacionados a benefícios e pagamentos por parte da indústria de medicamentos e dispositivos 

médicos” 

Fonte: DCI 

Voltar 
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