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Nesta edição do Radar de Bens de Consumo e Saúde da BMJ

Consultores Associados, você verá que o mês de abril foi marcado

pelo retorno da Anvisa ao centro das atenções após novo diretor ser

aprovado para compor a Diretoria Colegiada, resultado de

relevantes movimentações políticas. À nível nacional, o anúncio do

fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus

segue sendo a principal pauta para acompanhamento. Além disso, a

instalação das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados

deve movimentar o Poder Legislativo e ensejar novas discussões de

temas setoriais, ainda que a expectativa seja de um ano legislativo

mais curto devido às eleições.

Aproveite a leitura!
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Daniel Meirelles foi nomeado para o cargo de Diretor da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) a partir de 25 de julho. Meirelles é servidor da Agência Nacional

de Saúde Suplementar (ANS), mas atua como assessor especial do Ministério da Saúde, e

ingressará na Anvisa com mandato até julho de 2027, na vaga decorrente do término do

mandato de Cristiane Jourdan.

Ao adotar postura mais independente do governo, Jourdan conquistou uma boa

relação com o corpo técnico da Anvisa, bem como com os demais membros da Diretoria.

Por outro lado, essa postura desgastou suas relações nos grupos ideológicos do governo,

responsáveis pela sua nomeação. Cristiane Jourdan ficou, assim, sem o apoio político

necessário para a sua manutenção em um cargo de indicação política, ainda mais visado em

ano eleitoral. Daniel Meirelles, por outro lado, possui tal apoio. Por ser irmão de Thiago

Meirelles, subchefe na Casa Civil, sua indicação foi mal-recebida por servidores da Anvisa.

Porém, sua indicação foi aprovada sem resistências e espera-se que ele possa ser uma

solução mediadora para grupos técnicos e ideológicos.

DANIEL MEIRELLES É NOMEADO 
DIRETOR DA ANVISA



CSSF ELEGE NOVO PRESIDENTE

A Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados

elegeu o deputado Pinheirinho (PP/MG) como presidente do colegiado para o ano de

2022, em substituição ao deputado Dr. Luizinho (PP/RJ). Na ocasião, Pedro

Westphalen (PP/RS) foi eleito como 1º vice-presidente. Em seu discurso de posse,

Pinheirinho ressaltou que uma de suas prioridades será a defesa das Santas Casas e o

acompanhamento dos efeitos da emergência de saúde pública decorrente da COVID-

19 e da vacinação.

Antônio Pinheiro Neto, conhecido como Pinheirinho, é formado em direito e

atualmente cumpre o seu primeiro mandato como deputado federal. Anteriormente,

em 2012, foi eleito prefeito de Ibirité/MG. É filho do ex-deputado federal Toninho

Pinheiro, também filiado ao PP. Sem tradição na pauta de saúde, Pinheirinho

enfrentará o desafio de retomar as discussões de temas além da pandemia, assunto

que norteou os trabalhos ao longo de 2021. Outro desafio será dar celeridade aos

trabalhos, já que atualmente tramitam na CSSF 3756 proposições.



APRESENTADO PARECER FAVORÁVEL AO PL 
DA CIDE-REFRIGERANTES

A senadora Zenaide Maia (PROS/RN) apresentou parecer favorável ao PL 2183/2019, que institui

a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização da produção e

da importação de refrigerantes e bebidas açucaradas (Cide-Refrigerantes). Em seu parecer a senadora

não promove grandes alterações ao texto original proposto pelo senador Rogério Carvalho (PT/SE).

Dentre os principais destaques, está a previsão de o que produto da arrecadação da Cide-Refrigerantes

será destinado às despesas com ações e serviços públicos de saúde. Além disso, o texto determina que

a Cide tem como fato gerador a comercialização da produção o da importação, no mercado interno, de

refrigerantes e bebidas açucarados, contendo uma alíquota de 20%, entretanto não incidirá sobre a

exportação desses produtos

O parecer do projeto aguarda deliberação pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e ainda

passará pelo crivo da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Apesar da

dificuldade em reunir quórum suficiente para discutir as matérias em 2022, a CAS tende a ser favorável

a propostas que buscam mitigar os impactos causados pelo consumo de alimentos industrializados.

Durante a última reunião da CAS, realizada na última terça-feira (26), a vice-presidente da Comissão e

relatora da matéria, Zenaide Maia (PROS-RN), concedeu o pedido de vista para que a matéria possa ser

melhor analisada. Vale destacar que a matéria ainda está no início de sua tramitação, o que abre amplo

espaço para maior debate do texto.

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(CAS)

COMISSÃO DE ASSUNTOS 
ECONÔMICOS (CAE)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SANÇÃO PRESIDENCIAL

Tramitação do PL

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9133591&ts=1651000774399&disposition=inline
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136266


O mês de abril foi marcado por importantes avanços em pautas de

sustentabilidade voltadas para a gestão de resíduos sólidos. O Ministério do

Meio Ambiente (MMA) formalizou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos

(PLANARES), além de instituir no Brasil o Recicla+, programa que cria um

sistema de Certificado de Crédito de Reciclagem. A publicação de ambos

representa a continuidade de políticas conduzidas pela Secretaria de Qualidade

Ambiental (SQA) e do MMA como um todo, sendo simbólicos do interesse da

pasta em seguir avançando com sua “Agenda de Qualidade Ambiental Urbana”.

Isso reforça a importância desses atores para empresas interessadas no tema,

com destaque àquelas que comercializam produtos geradores de resíduos.

Dessa forma, é importante notar que segundo estimativas da Associação

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), os

resíduos recicláveis secos nacionais somam 33,6%, dentre os quais estão os

plásticos (16,8%) e embalagens multicamadas (1,4%).

PAUTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS AVANÇA

45,30%

2,30%2,70%

16,80%

10,40%

1,40%

5,60%

15,50%

Estimativa da Composição Gravimétrica 
média dos resíduos sólidos urbanos 

coletados no Brasil

Matéria orgânica Metais

Vidro Plástico

Papel e papelão Embalagem multicamada

Têxteis, couros e borrachas Rejeitos

Fonte: Abrelpe, 2020.



SAÚDE



O Ministério da Saúde (MS) lançou o seu Plano de Integridade 2022-2023, documento que

apresenta uma série de ações e projetos para garantir a “aplicação correta de recursos públicos e

promover a transparência da gestão pública”. De acordo com o Ministério, a iniciativa “marca a

renovação do compromisso do MS em implementar medidas de integridade”. Entre as medidas, o

MS passará a gravar as reuniões entre servidores do Ministério e representantes de empresas

responsáveis pela prestação de serviços e fornecimento de insumos. Além disso, passará a ter uma

sala específica para que os servidores recebam o setor privado.

O Plano de Integridade do Ministério da Saúde foi lançado quase 6 meses após o fim

da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, que entre outras denúncias, investigou

casos de corrupção no MS. O plano mostra não apenas uma resposta do Ministério da Saúde após

a CPI da Pandemia, como também faz parte de diversas ações do Governo Federal para demonstrar

transparência. No ano passado, por exemplo, o executivo implementou ações para regular a

atividade do “lobby” no Brasil, através do projeto de lei (PL) 4391/2021 e do Decreto n°

10.889/2021. Dessa forma, é possível que medidas similares sejam replicadas por outros órgãos e

ministérios.

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA PLANO DE INTEGRIDADE

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/dinteg/arquivos/plano-de-integridade-do-ministerio-da-saude-dinteg.pdf
https://images.jota.info/wp-content/uploads/2021/12/pl-4391-2021.pdf
https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.889-de-9-de-dezembro-de-2021-366039278


“SUNSHINE ACT” DEVE SER ADOTADO NO BRASIL

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgou, em 22 de abril, que o Governo

Federal está preparando Medida Provisória (MP) para tratar da relação financeira entre

médicos e a indústria farmacêutica. A ideia é mediar o conflito de interesses entre as

partes, de forma que a movimentação financeira seja divulgada e seja de acesso público.

Queiroga também comentou que o texto está pronto e tramita em outros órgãos no

momento, para análise de conteúdo, para seguir ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia da Medida é baseada no “Sunshine Act”, legislação dos Estados Unidos da

América (EUA) em vigor desde 2014, que exige que fabricantes divulguem, em site do

governo, pagamentos ou relações financeiras mantidas com profissionais da saúde,

quem são esses e o porquê da ação. Nessa política de transparência, não apenas são

afetadas as indústrias farmacêutica e de produtos para saúde, mas também médicos e

outros profissionais da saúde. A expectativa é que a Medida seja publicada durante o

vacatius de 30 dias da Portaria 913/2022, que declara o encerramento da Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). Vale ressaltar que em Minas Gerais já

existe a Lei 22440/2016, que justamente determina e regulamenta tal transparência.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491


A Portaria 913/2022, que determina o encerramento da Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção pelo novo coronavírus,

teve sua publicação realizada cerca de dois meses após seus primeiros anúncios, em março

deste ano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou, à época, que seria decretado

o fim da pandemia de COVID, transformando a doença em endemia. Tal ato foi ao encontro

com as falas do presidente Jair Bolsonaro, bem como seu desejo de fim da pandemia.

Entretanto, ao debater o assunto com autoridades dos Poderes Legislativo e

Judiciário, além de setores da economia, outro caminho foi sugerido: a revogação de

normativos referentes à pandemia, como, por exemplo, o uso de máscaras no ambiente de

trabalho.

Por se tratar de medida política de extrema importância durante o ano eleitoral, a

revogação da ESPIN foi publicada, deixando em aberto o que ocorrerá com os setores da

economia que obtiveram reduções tributárias, subsídios e facilitações devido à pandemia.

Agora, espera-se que cada pasta setorial do Governo e entes federados determinem seus

próximos passos, de forma a minimizar os prejuízos decorrente do fim da Emergência.

ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-913-de-22-de-abril-de-2022-394545491


A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) criticou a aprovação pelo,

Congresso Nacional, do Projeto de Lei (PL) 3846/2021, que institui a bula digital de

medicamentos e traz alterações no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos

(SNCM). Não há preocupações relacionadas à bula digital, uma vez que essa não

substitui a obrigatoriedade da versão física. Por outro lado, a Anvisa afirma que as

alterações no SNCM dificultarão os controles de qualidade dos medicamentos e

inviabilizarão a utilização dos recursos públicos já investidos pelo governo para

implementação do sistema.

Nesse sentido, a Agência anunciou que irá propor a rediscussão do tema e

se empenhará em demonstrar aos Poderes Executivo e Legislativo os impactos

negativos decorrentes da aprovação do PL, que aguarda sanção presidencial.

Durante esse momento, a Anvisa pode solicitar à presidência o veto do PL. Caso o

PL seja vetado em algum grau (parcial ou totalmente), cabe ainda ao Poder

Legislativo deliberar sobre esse veto, podendo inclusive reverter a decisão do

presidente.

ANVISA PROPÕE REDISCUTIR A RASTREABILIDADE DE 
MEDICAMENTOS
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AGENDA DE AUTORIDADES
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ANVISA amplia contato com representantes federais

Durante o mês de abril os compromissos dos diretores da ANVISA

voltados a atividades internas mantiveram o padrão, cerca de 70% das

agendas mapeadas, conforme a tendência apresentada no primeiro

trimestre de 2022.

Cabe destacar os encontros com atores externos ao longo do mês.

Também alinhada com as tendências indicadas este ano, fora as

agendas internas, a iniciativa privada foi quem obteve maior espaço na

agenda dos diretores, com reuniões realizadas principalmente com o

Diretor-Presidente, Barra Torres. Dentre os principais representantes do

setor privado estiveram a Associação Brasileira da Indústria de Produtos

para Autocuidado em Saúde (ACESSA) e a Associação Brasileira de

Marcas Próprias e Terceirização (ABMAPRO). Além disso, os encontros

com representantes do Executivo e Legislativo federais em abril se

mostraram acima da média do 1º trimestre. Além de reuniões com

deputados e senadores, a mobilização de diretores para discutir o tema

de COVID-19 com o Ministro da Saúde também impactou na agenda, o

que é um reflexo dos diálogos para o fim da ESPIN.
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Em abril, seguindo a tendência dos meses anteriores, o tema mais

trabalhado na Anvisa foi a Covid-19. Em relação ao primeiro trimestre de 2022,

houve um pequeno aumento da incidência do tópico na agenda dos diretores.

Apesar disso, devido ao arrefecimento da pandemia no Brasil e o fim da ESPIN,

há expectativa de que a doença perca espaço nas discussões prioritárias da

Agência.

Vale destacar também o aumento percentual significativo de

compromissos dos diretores referentes a medicamentos, produtos e serviços

para a saúde em comparação ao 1º trimestre. Isso pode ser explicado pela

atual crise de desabastecimento de remédios e insumos médicos no país, que

tem piorado progressivamente desde 2021 e afeta não só a saúde pública

como também o setor privado. O Brasil tem forte dependência de insumos

externos na área da saúde, e a logística de importação desses produtos tem

sido prejudicada pela guerra na Ucrânia, ocasionando, também, o aumento dos

custos de produção de medicamentos em território nacional. O Ministério da

Saúde e a Anvisa afirmaram estarem estudando alternativas e opções para

amenizar esse cenário.
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