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Switches e Autocuidado

• Cuidar-se  requer também medicamentos seguros, para 
males menores, cujos sintomas são reconhecíveis  e o 
tratamento ocorre por curto período

• Cuidar-se requer informação, sobre estes males e sobre 
o medicamento para tratá-los.

• Como ter acesso a esta informação?
O MIP fala com o paciente:

1) Rotulagem
2) Publicidade
3) Ponto de venda



Switches – equidade de acesso
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Switches – realidade após 1 ano de RDC 98
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Switches – uma proposta de otimização
Tipo de 

solicitação
LMIP

(IN 11/16) GGMED GFARM

A
Classe terapêutica e indicações

listadas

Não enquadrada nas restrições

Solicitação de alteração
de categoria de venda -

B ≥ 15 anos como MIP (FDA, TGA, 
HEALTH CANADA, MHRA, EMA) 

Avaliação do anexo I da 
RDC 98 -

C ≤ 15 anos como MIP Avaliação do anexo I da 
RDC 98

Parecer Ad hoc  referente
ao Inciso II do Art. 3º 

(segurança)
• Reversibilidade de reações 

adversas com relação de 
causalidade

• Ampla janela terapêutica 
• Baixa interação 

clinicamente significante.



Switches – livre concorrência gera acesso
• Todas as empresas brasileiras necessitam conhecer,

preferencialmente ao mesmo tempo, os novos switches

• Em igualdade de oportunidade a livre concorrência
beneficiará o consumidor através da ampliação da informação
sobre a molécula e também em opções de escolha
impactando em preço

• Uma LMIP atualizada periodicamente com controle de versões
é essencial para o dinamismo que o mercado MIP requer

• Uma LMIP atualizada e de fácil acesso (site Anvisa) atenderá
empresas farmacêuticas, profissionais de saúde e pacientes



Switches – autocuidado 



Obrigada

Renata Dias
Diretora ABIMIP
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