
www.bmj.com.br 
 

Brasília: SHIS QI 25 CJ 12 Casa 15, Lago Sul CEP: 71.660-620. TEL: +55 61 3223-2700  
São Paulo: Rua Ramos Batista, 152 – 13º andar. Ed. Atlanta CEP: 04.552-020. TEL: +55 11 3044-5441 

Belo Horizonte: Avenida Getúlio Vargas, 671, Cj. 7 a 12, Funcionários, CEP 30.112-020. Tel.: +55 31 3657-7768 

 

 

17ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
  
 

30 de agosto de 2021 

Participantes: 

• Antonio Barra (1ª Diretoria); 

• Meiruze Sousa Freiras (2º Diretoria) 

• Cristiane Jourdan (3ª Diretoria 

• Romison Mota (4ª Diretoria) e; 

• Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Avaliação BMJ 

 

 O diretor-presidente Antônio Barra iniciou a reunião falando sobre a importância das 

medidas contra o Covid-19, uma vez que a pandemia não acabou. O destaque da reunião foi a 

conclusão da quarta fase do processo conhecido como “revisaço”, que tem como objetivo a 

revisão e consolidação das normas da Agência. Tal processo, foi instituído pelo Decreto nº 10.139, 

de 28 de novembro de 2019, e pela Portaria 201, de 20 de fevereiro de 2020. Na quarta etapa 

foram revisadas ao todo 206 normas, sendo 7 sobre Tabaco, 93 sobre Produtos da Saúde e 106 

sobre Temas Transversais.  

Ao final das análises, 51 normas foram consolidadas, 5 revogadas e outras 5 tiveram a 

sua redação ajustada, para conferir melhor clareza e compreensão do texto. Nesse sentido, na 

reunião em questão, vinte e oito itens concernentes a avaliação da quarta etapa foram aprovados 

em bloco. 

A reunião contou com a apresentação da gerente geral de regulamentação e boas 

práticas, Gabriele Troncoso, que mostrou os andamentos da quarta etapa e da agenda prevista 

para quinta. A quinta etapa, que tem previsão de conclusão em março de 2022, e contemplará 

os macros temas de Medicamentos, Alimentos, Agrotóxicos, Saneantes, Cosméticos e Portos, 

Aeroportos e Fronteiras. 

Além disso, houve também a aprovação da prorrogação da RDC 483/2021, que dispõe, 

de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a importação de dispositivos 

médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.139-de-28-de-novembro-de-2019-230458659
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.139-de-28-de-novembro-de-2019-230458659
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria-201-20-ccv.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-483-de-19-de-marco-de-2021-309557207
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em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. A proposta 

de consulta pública e proposta de Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) foram adicionadas a 

pauta pelo diretor Alex Campos. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para instituição de Piloto de 

Implementação do Protocolo de Gerenciamento de Mudanças Pós-registro (PGMP) de 

medicamentos com princípios ativos sintéticos e semissintéticos. 

e 

Item 2.3.1 Proposta de Consulta Pública para instituição de Piloto de Implementação do Protocolo 

de Gerenciamento de Mudanças Pós-registro (PGMP) de medicamentos com princípios ativos 

sintéticos e semissintéticos.  

• Diretora Relatora: Meiruze Freitas. 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 8.28 - Revisão dos requisitos de qualidade 

para elaboração dos dossiês de registro e pós-registro de medicamentos sintéticos. 

• Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para manter a 
convergência a padrões internacionais. 

• Resultado: Aprovada por unanimidade.  

Trata-se da instituição de Piloto de Implementação do Protocolo de Gerenciamento de 

Mudanças Pós-registro (PGMP) de medicamentos com princípios ativos sintéticos e 

semissintéticos. O objetivo é a harmonização da normativa brasileira com o Guia ICH Q12, 

buscando atender aos critérios de mercados desenvolvidos. A relatora, diretora Meiruze Freitas, 

destacou que, mesmo antes de ser parte do ICH, a Anvisa já participava das discussões sobre 

guias. Nesse sentido, nos últimos 5 anos, a Agência internalizou quatro dos cinco guias de nível 

dois, com prazo de implementação obrigatório até novembro de 2021. 

A agência reguladora tem dificuldades de atender a demanda crescente de análises pós-

registros. Assim, há a preocupação que os requisitos regulatórios possam ser gargalos para o 

desenvolvimento tecnológico e logístico da indústria farmacêutica, especialmente no caso de 

multinacionais. O objetivo dos itens aprovados é compreender e endereçar tais questões. Nesse 

sentido, a consulta pública trará insumos importantes para a revisão da  RDC 73/2016, que dispõe 

sobre o tema, e atualmente está sendo conduzida pela Gerência Geral de Medicamentos e 

Produtos Biológicos. 

O foco é que haja a otimização da força de trabalho empregada nas avaliações pós registro, 

a partir do aumento do número de mudanças autoavaliadas. A adoção desses mecanismos visa a 

redução do tempo de avaliação e tem respaldo em agências reguladoras internacionais. A lógica 

é que a responsabilidade da avaliação seja compartilhada com as empresas, uma vez que há 

participação mais ativa no processo. Pela proposta a empresa deve aguardar a análise do 

protocolo e a manifestação favorável da Anvisa para que seja realizada a implementação.  

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22668285/do1-2016-04-08-resolucao-rdc-n-73-de-7-de-abril-de-2016-22668119
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Item 2.1.2 Proposta de abertura de processo regulatório com o objetivo de prorrogar o prazo 

estabelecido no art. 17 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 305, de 24 de setembro de 

2019, que estabelece o prazo para adequação ao disposto no art. 3º por parte dos fabricantes e 

importadores de dispositivos médicos paciente-específicos. 

e 

Item 2.4.31 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC que tem por objetivo prorrogar 

o prazo estabelecido no art. 17 da RDC nº 305, de 24 de setembro de 2019, que estabelece o 

prazo para adequação ao disposto no art. 3º por parte dos fabricantes e importadores de 

dispositivos médicos paciente-específicos. 

• Diretora Relatora: Cristiane Rose Jourdan Gomes 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda 

• Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda, dispensa de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) por motivo de baixo impacto e dispensa de Consulta Pública (CP) por se 

mostrar improdutiva, considerando a finalidade e os princípios da eficiência, 

razoabilidade e proporcionalidade administrativas. 

• Resultado: Aprovada por unanimidade. 

 

Trata-se da inclusão de artigo indicando que fabricantes e importadores dos dispositivos em 

questão terão mais 24 meses para adequação ao artigo 3º da RDC 305/2019. A RDC em questão 

dispõe sobre requisitos para fabricação, comercialização, importação e exposição ao uso de 

dispositivos médicos personalizados. A definição de dispositivos médicos personalizado tem 

caráter amplo, abarcando os tipos de dispositivos médicos: sob medida, paciente-específico e 

adaptável. Nesse sentido, o principal gargalo identificado é no tipo de dispositivo ‘paciente-

específico’, uma vez que nas outras duas modalidades não são identificadas maiores problemas 

para cumprimento da referida RDC. 

 Isso acorre, pois a RDC 305/2019 implementou a necessidade da regularização dos 

dispositivos médicos paciente-específico, que anteriormente tinham a aprovação de importação 

e fabricação avaliados caso a caso. Desde sua aprovação, a maioria dos processos de aprovação 

desse tipo de dispositivo foi indeferido por conta de inconformidade com quesitos de segurança 

e eficácia referente aos ajustes anatômicos. O prazo de adequação se encerraria no dia 24 de 

outubro de 2021. O com a aprovação dos itens em questão, o setor terá mais 24 meses para 

adequação, a contar da data de publicação da proposta aprovada. 

EXTRAPAUTA 

Item 2.1.Y Proposta de abertura de processo regulatório para prorrogação da RDC 483/2021, que 

dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a importação de 

dispositivos médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso em serviços 

de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2. 

e 

Item 2.4.Y Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para prorrogação da RDC 

483/2021, que dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os requisitos para a 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-305-de-24-de-setembro-de-2019-218018815
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importação de dispositivos médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para 

uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada 

ao SARS-CoV-2. 

• Diretora Relatora: Alex Machado Campos 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda 

• Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR e Consulta Pública 

(CP) 

• Resultado: Aprovada por unanimidade. 

 

Trata-se da postergação da vigência Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 483/2021, que 

define critérios extraordinários e temporários para importação de dispositivos médicos novos e 

medicamentos prioritários para uso na emergência em saúde pública. Apesar da atual 

estabilização do cenário sanitário, ainda há incertezas sobre os possíveis desdobramentos da 

pandemia de Covid-19, especialmente considerando o avanço da variante Delta.  

Destaca-se também o contexto de logística no comércio internacional, que é lido como fator 

que aumenta o risco de desabastecimento. Nesse sentido, o objetivo da prorrogação da referida 

RDC é evitar escassez e desabastecimento de insumos de saúde importantes. O prazo atual, 

previsto para o dia 14 de setembro, fica agora estendido por mais 60 dias. 

 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre melhoria da técnica 

legislativa de normas componentes das pertinências temáticas 7, 13, 15 a 18 e 19, 

correspondente à quarta etapa dos trabalhos de consolidação a ser concluída até 31 de agosto 

de 2021, conforme o inciso IV do art. 24 da Portaria nº 201, de 20 de fevereiro de 2020, em 

observância ao disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. (publicação) 

e 

Item 2.5.1 Avaliação geral dos resultados do trabalho de revisão e consolidação de atos 

normativos componentes das pertinências temáticas 7, 13, 15 a 18 e 19, correspondente à quarta 

etapa dos trabalhos de consolidação a ser concluída até 31 de agosto de 2021, conforme o inciso 

IV do art. 24 da Portaria nº 201, de 20 de fevereiro de 2020, em observância ao disposto no 

Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

e 

Item 2.4.4 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre os requisitos para 

agrupamento de materiais de uso em saúde para fins de registro e notificação na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e adota etiquetas de rastreabilidade para produtos implantáveis.  

e 

Item 2.4.5 Proposta de Instrução Normativa que estabelece os critérios específicos para o 

agrupamento em famílias de materiais de uso em saúde para fins de registro e notificação.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-483-de-19-de-marco-de-2021-309557207
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-557-de-30-de-agosto-de-2021-341674911
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e 

Item 2.4.7 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que estabelece os requisitos mínimos a 

que devem obedecer os Preservativos Masculinos de Látex de Borracha Natural.  

e 

Item 2.4.10 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

execução e notificação de ações de campo por detentores de registro de produtos para a saúde 

no Brasil.  

e 

Item 2.4.13 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre os requisitos 

essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde  

e 

Item 2.4.15 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre o regulamento para 

a realização de ensaios clínicos com dispositivos médicos no Brasil.  

e 

Item 2.4.20 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a definição de 

''grupos de produtos'' e ''famílias de Produtos para a Saúde''.  

e 

Item 2.4.27 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre o mecanismo 

MERCOSUL de periodicidade da atualização das listas e intercâmbio de informação sobre 

substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial.  

e 

Item 2.4.30 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a revalidação de 

registro de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária.  

• Diretor Relator: Antônio Barra Torres 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 1.2 - Avaliação e Consolidação de Normas do 

estoque regulatório da Anvisa. 

• Resultado: Aprovados por unanimidade. 

Os itens foram votados juntos, pois fazem parte do bloco previsto para a quarta etapa dos 

trabalhos de revisão e consolidação normativa, instituídos pelo Decreto nº 10.139, de 28 de 

novembro de 2019, e pela Portaria 201, de 20 de fevereiro de 2020. Nesse processo, conhecido 

como “revisaço”, a Agência definiu os tópicos em pertinências temáticas, que tratam de macro 

temas específicos, e o cronograma foi divididos em cinco etapas. A quarta etapa de revisão e 

consolidação teve a conclusão prevista para o dia 31 de agosto, assim tendo os resultados 

avaliados e aprovados na Dicol em questão. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.139-de-28-de-novembro-de-2019-230458659
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.139-de-28-de-novembro-de-2019-230458659
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria-201-20-ccv.htm
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Na quarta etapa foram revisadas ao todo 206 normas, sendo 7 sobre Tabaco, 93 sobre 

Produtos da Saúde e 106 sobre Temas Transversais. A quinta etapa, que tem previsão de 

conclusão em março de 2022, contemplará os macrotemas de Medicamentos, Alimentos, 

Agrotóxicos, Saneantes, Cosméticos e Portos, Aeroportos e Fronteiras. 

Dos itens aprovados, destacam-se: 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre os requisitos para agrupamento 

de materiais de uso em saúde para fins de registro e notificação na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e adota etiquetas de rastreabilidade para produtos implantáveis. Dessa forma, fica 

revogada a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 14, de 5 de abril de 2011. (publicação) 

A Instrução Normativa (IN) que estabelece os critérios específicos para o agrupamento em 

famílias de materiais de uso em saúde para fins de registro e notificação. Assim, ficam revogadas 

as Instruções Normativas nº 6, de 18 de novembro de 2011, e nº 13, de 8 de novembro de 2016. 

(publicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que estabelece os requisitos mínimos a que devem 

obedecer os Preservativos Masculinos de Látex de Borracha Natural. A RDC em questão 

internaliza a Resolução 10/08 do Mercosul que trata sobre o produto em questão. (publicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre a obrigatoriedade de execução e 

notificação de ações de campo por detentores de registro de produtos para a saúde no Brasil. O 

item trata das ações adotadas pelo fabricante ou detentor de registro de produto para saúde, 

com o objetivo de reduzir o risco de ocorrência de efeito adverso associado ao produto. 

(publicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre os requisitos essenciais de 

segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para saúde. A RDC em questão internaliza a 

Resolução 72/98 do Mercosul que trata dos requisitos essenciais de segurança e eficácia 

aplicados a esses produtos, assim, revogando a RDC 56/2001. (publicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre o regulamento para a realização 

de ensaios clínicos com dispositivos médicos no Brasil. A RDC em questão introduz o conceito de 

dossiê de investigação clínica de um dispositivo médico (DICD) e seus procedimentos e requisitos 

para aprovação pela Anvisa. Além disso, revoga a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 10, 

de 20 de fevereiro de 2015. (publiicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre a definição de ''grupos de 

produtos'' e ''famílias de Produtos para a Saúde''. A resolução revoga a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 97, de 9 de novembro de 2000 e entra em vigo no dia 1º de outubro. 

(publicação) 

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre o mecanismo MERCOSUL de 

periodicidade da atualização das listas e intercâmbio de informação sobre substâncias 

entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial. A RDC em questão 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-556-de-30-de-agosto-de-2021-341672977
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-101-de-30-de-agosto-de-2021-341674347
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-554-de-30-de-agosto-de-2021-341896943
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-551-de-30-de-agosto-de-2021-341672897
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-546-de-30-de-agosto-de-2021-341672657
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-548-de-30-de-agosto-de-2021-341672817
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-542-de-30-de-agosto-de-2021-341672577
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internaliza a Resolução GMC MERCOSUL nº 20/10. Assim, fica revogada a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 12, de 4 de abril de 2011. (publicação) 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-536-de-30-de-agosto-de-2021-341668588

