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1ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
 
 

1 de fevereiro de 2022 

Participantes: 

● Meiruze Sousa Freiras (Diretora-presidente substituta e 2º Diretoria); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria) e; 

● Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Comentários BMJ 

 

No início da 1ª Reunião Ordinária Pública de 2022, a diretora-presidente substituta, Meiruze 

Freitas, informou que o titular do cargo, Antonio Barra Torres, ficaria ausente da reunião devido 

à problemas familiares.  

O diretor Alex Campos fez seu discurso inicial pedindo para que a população complete o 

esquema vacinal. Afirmou que a vacina não impede a transmissão do coronavírus, mas que esta 

é essencial para evitar o número de mortes vistos anteriormente no país. As diretoras Meiruze 

Freitas e Cristiane Jourdan acompanharam a fala do diretor, ressaltando a importância da dose 

de reforço contra a Covid-19. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar a Instrução Normativa nº 

51, de 19 de dezembro de 2019, que estabelece a lista de limites máximos de resíduos (LMR), 

ingestão diária aceitável (IDA) e dose de referência aguda (DRfA) para insumos farmacêuticos 

ativos (IFA) de medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. 

e 

Item 2.4.2 Proposta de Instrução Normativa para alterar a Instrução Normativa nº 51, de 19 de 

dezembro de 2019, para atualizar a lista de limites máximos de resíduos (LMR), ingestão diária 
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aceitável (IDA) e dose de referência aguda (DRfA) para insumos farmacêuticos ativos (IFA) de 

medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. 

● Diretora Relatora:  Meiruze Freitas 

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

atualização periódica). 

● 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: Aprovado. 

A diretora relatora destacou que os IFAs já possuem sua segurança avaliada por organismos 

internacionalmente reconhecidos pela área de alimentos. O processo, de acordo com Freitas, 

busca reduzir barreiras técnicas ao comércio, aumentar o nível de segurança jurídica e garantir 

a proteção da saúde da população. Pontuou que a matéria foi avaliada pela Procuradoria Federal 

junto à Anvisa e votou pela aprovação de abertura de Processo Regulatório e dispensa de Análise 

de Impacto Regulatório (AIR). 

 

Item 2.1.2 Proposta de abertura de processo regulatório para estabelecer os aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em leite em pó, creme de leite 

em pó, leites fermentados e queijos. 

e 

Item 2.3.1 Proposta de Consulta Pública para estabelecer os aditivos alimentares e coadjuvantes 

de tecnologia autorizados para uso em leite em pó, creme de leite em pó, leites fermentados e 

queijos. 

● Diretor Relator: Meiruze Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 3.6 - Modernização do marco regulatório, 

fluxos e procedimentos para autorização de uso de aditivos alimentares e coadjuvantes 

de tecnologia. 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para manter a 

convergência a padrões internacionais. 

● Resultado: Aprovado. 

Freitas destacou que o tema já é harmonizado no âmbito do Mercosul, como um trabalho 

recorrente dentro da Comissão de Alimentos do Subgrupo de Trabalho (SGT) nº 3. A diretora 

votou pela dispensa de Análise de Impacto Regulatório por se tratar de processo de adequação 

à normas internacionais. Será realizada consulta pública, que deverá ser pautada com celeridade 

para retornar ao Mercosul com a posição do Brasil. Pontuou que a norma busca incluir novas 

funções tecnológicas como antioxidantes, reguladores de acidez e estabilizantes. 
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Item 2.1.3 Proposta de abertura de processo regulatório para revisar o Regulamento Técnico do 

Mercosul sobre Ensaios Clínicos com Medicamentos, Produtos Biológicos e Produtos Médicos. 

e 

Item 2.3.2 Proposta de Consulta Pública para revisão de Regulamento Técnico do Mercosul 

sobre Ensaios Clínicos com Medicamentos, Produtos Biológicos e Produtos Médicos. 

● Diretor Relator: Meiruze Freitas 

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

● Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda e dispensa de Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) para manter a convergência a padrões internacionais. 

● Resultado: Itens não deliberados. Deverão ser pautados novamente nas próximas 

reuniões. 

 

Item 2.1.4 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 2.4.3 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. 

● Diretor Relator: Cristiane Jourdan 

● 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. 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para manter a 

convergência a padrões internacionais e de Consulta Pública (CP) por se mostrar 

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

proporcionalidade administrativas. 

● Resultado: Aprovado. 

Jourdan, em seu voto, pontuou que a atualização é tema recorrente dentro do Mercosul e que 

votou pela dispensa de consulta pública para dar celeridade ao processo. 

 

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

Colegiada - RDC nº 584, de 8 de dezembro de 2021, que dispõe sobre medidas sanitárias para a 

operação e para o embarque e desembarque de plataformas situadas em águas jurisdicionais 

brasileiras e de embarcações de carga, em virtude da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional - ESPII decorrente da pandemia de SARS-CoV-2. 

e 
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Item 2.4.9 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para alterar a RDC nº 584, de 8 

de dezembro de 2021, que dispõe sobre medidas sanitárias para a operação e para o embarque 

e desembarque de plataformas situadas em águas jurisdicionais brasileiras e de embarcações 

de carga, em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII 

decorrente da pandemia de SARS-CoV-2. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

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

● Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda, dispensas de Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta Pública (CP) para enfrentamento de situação 

de urgência, e dispensa de Monitoramento e da Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) pelo ato normativo ser de vigência temporária. 

● Resultado: Aprovado 

O item foi pautado e aprovado durante a 3ª Reunião Extraordinária, realizada na última sexta-

feira (28). O diretor relator determinou, em seu relatório, a realização de diligência, em até 10 

dias, para que seja debatida a flexibilização da testagem e continuidade do trabalho para 

embarque e desembarque de tripulantes de embarcações de cargas e plataformas situadas em 

águas jurisdicionais brasileiras. Nesse período, caberá à Anvisa discutir o tema junto aos 

Ministérios da Saúde, da Infraestrutura, da Economia e de Minas e Energia, juntamente com o 

Ministério Público do Trabalho e sociedades médicas, sobre o tema. Após a discussão e 

realização da diligência, a matéria voltará a ser tema da Dicol para aprovação de Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) contendo ou não a flexibilização.  

 

Item 2.1.8 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 2008, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Bens e Produtos Importados para fins de Vigilância Sanitária. 

e 

Item 2.4.10 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para alterar a RDC nº 81, de 5 

de novembro de 2008, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados 

para fins de Vigilância Sanitária. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

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

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por motivo de 

baixo impacto, dispensa de Consulta Pública (CP) por se mostrar improdutiva, 

considerando a finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade administrativas e dispensa de Monitoramento e Análise de Resultado 

Regulatório (M&ARR), por ser ato normativo que trata de situação específica e pontual, 

para o qual a realização de M&ARR representa o emprego de recursos desproporcionais 

aos eventuais impactos causados pela norma. 

● Resultado: Retirado de pauta. 

 



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 

 

 

Item 2.1.9 Proposta de abertura de processo regulatório para atualizar a Instrução Normativa - 

IN nº 105, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre os atributos técnicos dos dispositivos 

médicos selecionados para monitoramento econômico pela Anvisa. 

e 

Item 2.1.10 Proposta de abertura de processo regulatório para atualizar a Instrução Normativa 

- IN nº 84, de 12 de março de 2021, que dispõe sobre a lista de dispositivos médicos selecionados 

para monitoramento econômico pela Anvisa. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

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

Atualização Periódica). 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por motivo de 

baixo impacto e de Consulta Pública (CP) por se mostrar improdutiva, considerando a 

sua finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade 

administrativas. 

● Resultado: Aprovado. 

O diretor relatou que os dispositivos do item devem estar efetivamente monitorados até o fim 

do primeiro semestre de 2022, de forma a realizar uma atualização regular da pauta. Pontuou 

que a Anvisa espera contribuir para a redução e dispersão de preço de dispositivos médicos 

monitorados, dar mais transparência aos preços desses e realizar efetivo monitoramento 

econômico. Campos votou pela dispensa de consulta pública e Análise de Impacto Regulatório. 

 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para revogar normas inferiores 

a Decreto componentes da pertinência temática de alimentos que já se encontram revogadas 

tacitamente, cujos efeitos tenham se exaurido no tempo e que, embora vigentes, não tenham 

necessidade ou significado identificados, em observância ao que prevê o Decreto nº 10.139, de 

28 de novembro de 2019. 

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 1.2 - Avaliação e consolidação de 

● normas do estoque regulatório da Anvisa. 

● Resultado: Item não deliberado. Deverá ser pautado novamente nas próximas reuniões. 

 

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

para inclusão ou alteração de substâncias na lista de conservantes permitidos para formulação 

de produtos saneantes. 

e 
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Item 2.4.5 Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre a lista de substâncias 

conservantes permitidos para formulação de produtos saneantes. 

● Diretora Relatora: Cristiane Jourdan 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 12.3 - Definição de substâncias conservantes 

permitidas para produtos saneantes, seus limites máximos e critérios técnicos para 

atualização de lista positiva. 

● Resultado: Retirado de pauta. 

 

Item 2.4.6 Proposta de Resolução da Diretoria Colegiada que dispõe sobre as inspeções físicas 

remotas de cargas importadas sujeitas à vigilância sanitária. 

● Diretora Relatora: Cristiane Jourdan 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto 10.8 - Inspeções físicas remotas de cargas 

importadas sujeitas a vigilância sanitária. 

● Resultado: Aprovado. 

 

A diretora relatora pontuou que o item consiste em verificar o atendimento à legislação sanitária 

vigente e tem como objetivo eliminar ou prevenir riscos à saúde humana. Esclareceu que a 

norma possibilitará o acompanhamento das condições de armazenagem das cargas, a 

identificação de falhas na embalagem e na rotulagem antes do desembaraço da carga e 

intervenção em situações que possam comprometer a segurança e a integridade e a qualidade 

dos produtos. No voto, propôs que a fiscalização entre os servidores de entidades brasileiras 

seja realizada apenas uma vez, de forma conjunta, de forma a dar celeridade ao processo. 

 

2.5 Outros Instrumentos de Regulação 

 

Item 2.5.1 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 514, de 28 de maio de 2021, que altera 

a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 332, de 23 de dezembro de 2019, que define os 

requisitos para uso de gorduras trans industriais em alimentos. 

● Diretora Relatora: Meiruze Freitas 

● Resultado: Aprovado. 

 

A diretora relatora pontuou que a RDC 332/2019 estava resultando em insegurança jurídica aos 

agentes afetados. Dessa forma, votou pela dispensa do Monitoramento e Avaliação de 

Resultado Regulatório da RDC 514/2021, que altera a RDC 332/2019. 

 

Item 2.5.3 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 517, de 10 de junho de 2021, que dispõe 

sobre os critérios e requisitos excepcionais e temporários, em virtude da emergência de saúde 

pública internacional decorrente do novo Coronavírus, para isenção das bulas nas embalagens 
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e informações de rotulagem para as apresentações de medicamentos de uso restrito a hospitais, 

clínicas, ambulatórios e serviços de atenção domiciliar , exceto farmácias e drogarias. 

● Diretora Relatora: Meiruze Freitas 

● Resultado: Item não deliberado. Deverá ser pautado novamente nas próximas 
reuniões. 

 

Item 2.5.5 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 573, de 29 de outubro de 2021 que altera 

de forma emergencial e temporária a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 9, de 20 de 

fevereiro 2015, que aprova o regulamento para a realização de ensaios clínicos com 

medicamentos no Brasil. 

● Diretora Relatora: Meiruze Freitas 

● Resultado: Item não deliberado. Deverá ser pautado novamente nas próximas reuniões. 

 

Item 2.5.7 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 489, de 7, de abril de 2021, que altera a 

RDC nº 483, de 19 de março de 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. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

● Resultado: Item aprovado em bloco sem discussão ou comentários adicionais. 

 

Item 2.5.16 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 574, de 29, outubro de 2021, que dispõe 

sobre os requisitos sanitários para o embarque, desembarque e transporte de viajantes em 

embarcações de cruzeiros marítimos localizadas em águas jurisdicionais brasileiras, incluindo 

aquelas com viajantes provenientes de outro País, em virtude da Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional - ESPII decorrente da pandemia de SARS-CoV-2. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

● Resultado: Item aprovado em bloco sem discussão ou comentários adicionais. 

 

Item 2.5.20 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 495, de 16 de abril de 2021, que define 

os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a exposição à venda de 

preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais, em virtude da emergência de saúde pública 

de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

● Diretor Relator: Rômison Mota 

● Resultado: Item aprovado em bloco sem discussão ou comentários adicionais. 
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Item 2.5.21 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 580, de 26 de novembro de 2021, que 

altera o artigo 372 da RDC nº 301, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Gerais 

de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

● Diretor Relator: Rômison Mota 

● Resultado: Item não deliberado. Deverá ser pautado novamente nas próximas reuniões. 

 

Item 2.5.22 Dispensa de realização de Monitoramento e Avaliação de Resultado Regulatório 

(M&ARR) da Instrução Normativa - IN nº 109, de 26 de novembro de 2021, que altera o artigo 

175 da IN nº 35, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação 

complementares a Medicamentos Estéreis. 

● Diretora Relatora: Rômison Mota 

● Resultado: Item aprovado em bloco sem discussão ou comentários adicionais. 


