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25ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
  
 

22 de dezembro de 2021 

Participantes: 

● Antônio Barra Torres (1º Diretor e Diretor Presidente) 

● Meiruze Sousa Freiras (2º Diretoria); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria) e; 

● Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Comentários BMJ 

 

Durante a abertura da 25ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa, 

iniciada nesta sexta-feira (17), o Diretor Presidente da Agência, Antonio Barra, comentou sobre 

a decisão acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Barra apontou que a Anvisa trabalhou 

de forma estrita sob suas competências e debruçada em evidências científicas. O Diretor-

Presidente destacou que a vacinação para as crianças reside sobre o poder familiar e a decisão 

de vacinar as crianças é de responsabilidade dos pais ou responsáveis.  

Por fim, pontuou que os servidores de qualquer área técnica de qualquer agência estão 

dispostos no portal da transparência e que mais de 1600 nomes colaboraram para a decisão. 

Além disso, afirmou que recebeu ameaças de morte e perseguição sofridas no mês outubro 

deste ano, devido a atuação da agência. Finalizou sua fala, ressaltando a importância do uso de 

máscaras e do distanciamento social. Por fim, solicitou que a reunião fosse suspensa para 

continuidade nesta terça-feira (21). 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para atualização das listas de aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos. 

e 

Item 2.3.1 Proposta de Consulta Pública para atualização das listas de aditivos alimentares e 

coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em alimentos. 
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● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda. 

● Excepcionalidade: Item 2.3.1 dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por 

motivo de baixo impacto e para manter a convergência a padrões internacionais. 

● Resultado: Aprovado por unanimidade. 

O diretor ressaltou a importância da participação do MERCOSUL como um foro de convergência 

regulatória de participação ativa da agência, no qual regulamentos técnicos harmonizados no 

definem requisitos técnicos que requerem corporação arcabouços jurídicos dos estados 

membros, contribuindo assim para a convergência regulatória internacional. A Gerência de 

Padrões e Regulação de Alimentos (GEPAR) pontuou que a proposta contribui para redução de 

barreiras técnicas e auxilia no desenvolvimento de novos alimentos sem trazer riscos à saúde da 

população. Também foi afirmado a proposta que não gera aumento expressivo de custo para os 

agentes econômicos afetados.    

 

Item 2.1X/2.4.X Proposta de abertura de processo regulatório, com dispensa de AIR, CP e de 

realização do Monitoramento e da Avaliação de Resultado Regulatório (M&ARR), e de RDC que 

dispõe sobre a suspensão temporária, por tempo indeterminado dos prazos previstos no § 3º e 

§ 4º do art.10 da RDC nº 22, de abril de 2014, que estabelece a utilização do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, por farmácias e drogarias, como um 

sistema de informação de vigilância sanitárias para a escrituração de dados de produção, 

manipulação, distribuição, prescrição, dispensação e consumo de medicamentos e insumos 

farmacêuticos.  

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: - 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Antonio Barra destacou as dificuldades de acesso durante horas e/ou a madrugada inteira 

pontuadas pelo setor regulado. Além disso, após acesso em alguns casos arquivos são rejeitados. 

Assim, considerando os impactos dos desdobramentos sobre farmácias e drogarias quanto à 

obrigatoriedade de submissão e dados e movimentação de estoques, o Diretor entendeu ser 

necessária promover alteração pontual de prazos vigentes na RDC 22/2014. Para minimizar os 

danos relacionados à precariedade temporária do sistema e amenizar o impacto dos 

desdobramentos normativos foi estabelecido a suspensão temporária dos prazos previstos para 

a transmissão de arquivos das movimentações de medicamentos e insumos farmacêuticos a 

partir do dia 5 de outubro deste ano. 

 

Item 2.1X/2.4.X Propostas de abertura de processo regulatório e de Resolução de Diretoria 

Colegiada para alterar o prazo disposto no art. 2º da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 

418, de 1º de setembro de 2020, que altera a RDC nº 153, de 26 de abril de 2017, que dispõe 

sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas sujeitas à vigilância 

sanitária, para fins de licenciamento, e dá outras providências. 
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● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: - 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Aprovado item que dispõe sobre a classificação do grau de risco para as atividades econômicas 

sujeitas à vigilância sanitária, para fins de licenciamento. A alteração incidirá sobre a adoção da 

Anvisa acerca de requisitos para classificação do grau de risco das atividades econômicas de 

interesse para vigilância sanitária, conforme definidos na Instrução Normativa nº 66, de 1º de 

setembro de 2020, em suas atualizações ou regulamento que vier substitui-la.  

 

Item 2.1.2 Proposta de abertura de processo regulatório para atualização da Lista das 

Denominações Comuns Brasileiras (Lista das DCB) aprovada pela Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 469, de 23 de fevereiro de 2021. 

e  

Item 2.4.4 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada para alterar a Lista das Denominações 

Comuns Brasileiras (DCB) aprovada pela Resolução de Diretoria Colegiada nº 469, de 23 de 

fevereiro de 2021. 

● Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (assunto de 

atualização periódica). 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

A diretoria ressaltou que foi protocolado o pedido de autorização de uso emergencial de 

medicamento destinado ao tratamento de pacientes acometidos pela covid-19, e assim incluído 

na Lista das DCB, embora a DCB não configure ato público de liberação uma vez que não 

caracteriza concessão ao interessado. Por fim, aprovou-se a proposta de abertura de processo 

regulatório com dispensa de AIR e de CP e da proposta de RDC e altera a RDC 469/2021. 

 

Item 2.1.3 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar o item 2.15.1 do Anexo da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016, que aprova o 

regulamento técnico sobre materiais, embalagens e equipamentos celulósicos destinados a 

entrar em contato com alimentos e dá outras providências. 

e 

Item 2.3.2 Proposta de Consulta Pública para alterar o item 2.15.1 do Anexo da Resolução da 

Diretoria Colegiada - RDC nº 88, de 29 de junho de 2016, que aprova o regulamento técnico 

sobre materiais, embalagens e equipamentos celulósicos destinados a entrar em contato com 

alimentos e dá outras providências. 

● Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (assunto de 

atualização periódica). 
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● Resultado: Aprovado por unanimidade 

A aprovação pela diretoria da proposta que altera item 2.15.1 da Resolução - RDC nº 88, de 

29 de junho de 2016 foi justificada pelo fato da pauta conjunta de abertura de processo 

regulatório e consulta pública se tratar de tema que deve ser submetida à consulta interna 

dos estados membros do Mercosul a ser deliberada em reunião em março de 2022. Nesse 

sentido, a titular da segunda diretoria Meiruze Freitas destacou que é urgente a realização 

de consulta pública, com o prazo de 60 dias, para que a posição do Brasil seja apresentada 

na referida reunião. 

 

Item 2.1.4 Proposta de abertura de processo regulatório para revisão da Resolução de 

Diretoria Colegiada - RDC nº 166, de 24 de julho de 2017 para alinhamento internacional 

dos parâmetros para a validação de métodos analíticos para medicamentos. 

● Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 8.1 Alinhamento internacional dos parâmetros 

para a validação de métodos analíticos para medicamentos (Revisão da RDC 166/2017). 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

A relatora pontuou que haverá discussão sobre algumas exigências que atualmente podem 

ser consideradas cientificamente desnecessárias ou desproporcionais. Por fim, aprovou a 

proposta de abertura de processo regulatório com dispensa de AIR, visto que, tem como 

objetivo manter a convergências aos padrões internacionais. Além disso, a diretora Cristiane 

Jourdan destacou a importância de manter a legislação brasileira alinhada as melhores 

práticas internacionais.  

 

Item 2.1.7 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 69, de 23 de março de 2016, que dispõe sobre o regulamento Técnico 

Mercosul sobre lista de filtros ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfumes. 

e  

Item 2.4.7 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para alterar a RDC nº 69, de 23 

de março de 2016, que dispõe sobre o regulamento Técnico Mercosul sobre lista de filtros 

ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. 

● Diretora Relatora: Cristiane Rose Jourdan Gomes 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 4.1 - Atualização de listas de substâncias 

permitidas (conservantes, corantes, filtros e alisantes), com uso restrito ou proibidas em 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. 

● Resultado: Mantido em Pauta 
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Item 2.1.5 Proposta de abertura de processo regulatório para revisão do Regulamento Técnico 

do Mercosul sobre Ensaios Clínicos com Medicamentos, Produtos Biológicos e Produtos 

Médicos. 

● Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda. 

● Resultado: Mantido em Pauta. 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada para autorizar o uso de aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de alimentos.  

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (assunto de 

atualização periódica). 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Antonio Barra destacou que a proposta reduzirá impactos negativos para o setor produtivo, 

além de ampliar a convergência regulatória neste campo normativo. Além disso, , a Diretora 

Cristiane Jourdan destacou a importância da constante atualização da lista positiva de aditivos 

alimentares de tecnologia 

 

Item 2.4.2 Proposta de Instrução Normativa - IN para alterar a IN nº 88, de 26 de março de 2021, 

que internaliza a Resolução GMC nº 18, de 2021. 

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda. 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Foi aprovado item que versa sobre a alteração da Instrução Normativa - IN nº 88, de 26 de março 

de 2021, que estabelece os limites máximos tolerados (LMT) de contaminantes em alimentos. 

Além disso, foi estabelecido o prazo de adequação de 12 meses, a partir da entrada em vigor 

desta IN para os LMT estabelecidos para amêndoa de cacau, bebidas alcoólicas, café em grão 

sem casca, castanhas, compotas ou doces de frutas em calda, culturas agrícolas em que 

agrotóxicos à base de cobre tenham sido autorizados, exceto cacau e café, doce de leite, doces 

em massa ou em pasta, gordura anidra de leite, produtos de caseína, queijos de média e baixa 

umidade e sal para consumo humano. 

 

Item 2.4.5 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a identificação 

positiva de dispositivos médicos regularizados na Anvisa, por meio do sistema de Identificação 

Única de Dispositivos Médicos (UDI). 
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● Diretora Relatora: Cristiane Rose Jourdan Gomes 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 11.10 Identificação Única de Dispositivos 

Médicos (UDI). 

● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Segundo a relatora, o Sistema UDI trará benefícios consideráveis para a cadeia de suprimento 

de dispositivos médicos, bem como para a saúde pública brasileira. Destacou que as 

informações disponíveis no Sistema de Informação com padrão internacional promovem um 

ambiente favorável ao desenvolvimento econômico e social. Em seguida, destacou que com este 

sistema será possível evitar fraudes; mitigar os riscos decorrentes da falta de informação e do 

mau uso do dispositivo; aprimorar o controle sanitário; e aumentar a segurança física do 

paciente ou usuário do dispositivo. 

 

Item 2.4.8 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre o uso compassivo de 

dispositivos médicos. 

● Diretor Relator: Rômison Rodrigues Mota 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 11.1 - Acesso expandido a dispositivos médicos. 

● Resultado: Retirado de Pauta. 


