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O mês de janeiro foi um mês dominado pelas discussões em torno

das novas regras de vacinação contra a COVID-19 e os impactos da

variante Ômicron. Isso ocorreu principalmente pela letargia usual de

começo de ano, período em que atores públicos aproveitam suas férias e

também há um intervalo nas atividades legislativas.

Ainda assim, temas importantes tiveram avanços, com impactos

diversos, como a avaliação do impacto econômico da novas regras de

rotulagem no Chile, a revogação do REIQ e os avanços nas discussões

quanto ao reajuste nos preços de medicamentos.

Com tantas questões relevantes avançando em paralelo num ano

onde as eleições trarão debates importantes para indústria, a BMJ

Consultores Associados desenvolveu o Radar de Bens de Consumo e

Saúde. Este novo produto trará, mês a mês, os principais

desdobramentos de temas caros ao setor, apresentando análises e

discussões para ajudar você a melhor entender o cenário brasileiro.

Aproveite a leitura.
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Em 12 janeiro de 2022, foi publicado o Decreto 10.936/2022,

regulamentando a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos

Sólidos (PNRS). O objetivo do novo decreto é atualizar os antigos dispositivos,

oferecer maior segurança jurídica e simplificar acordos setoriais na produção de lixo.

Além disso, abrange a simplificação nas ações de gerenciamento para municípios

com até 20 mil habitantes e a criação do Programa Nacional de Logística Reversa,

articulados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA).

O Programa de Logística Reversa facilitará a forma de devolver as

embalagens aos fabricantes após usadas. Também garantirá melhor comunicação

sobre pontos de entrega voluntária para o descarte adequado de resíduos, o que irá

assegurar a rastreabilidade por meio de integração ao Sistema Nacional de

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). A atualização e

implementação da PNRS incentiva o descarte adequado dos resíduos e se conecta

com a agenda de qualidade ambiental urbana, foco do MMA em 2022.



O periódico científico Nutrients (MDPI) publicou artigo sobre os impactos da

rotulagem frontal no Chile na economia das empresas. Em 2016, o Chile foi pioneiro no mundo

a adotar um modelo de rotulagem frontal em alimentos industrializados, medida que fez parte

de política mais ampla para diminuir os índices de obesidade entre as crianças.

A lei chilena tem sido considerada um modelo para outros países, em função de

redução no consumo dos produtos que têm os alertas: 23,8% dos produtos altos em calorias,

36,7% de altos em sódio e 26,7% de altos em açúcar. Adicionalmente, o novo artigo da MDPI

destaca que a diminuição não se refletiu em prejuízos para a indústria de alimentos. Uma das

explicações para a manutenção da lucratividade da indústria foi a adaptação das empresas:

muitas mudaram as fórmulas dos seus produtos para evitar advertências nas embalagens.

No Brasil, entra em vigor em outubro o novo padrão de rotulagem de alimentos e

bebidas industrializadas aprovado em 2020. A Anvisa divergiu do modelo chileno (octógono

preto com letras brancas) e definiu o símbolo de uma lupa sobre retângulo para o selo da

rotulagem frontal, defendendo mais um destaque que um alerta. Ainda assim, é possível que a

alteração na legislação promova um movimento de adaptação similar no Brasil ao ocorrido no

Chile.

IMPACTOS DA ROTULAGEM FRONTAL NO CHILE

Modelo Chileno.

https://www.mdpi.com/2072-6643/14/2/295


Em dezembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou a Medida

Provisória (MP) 1095/2021 com o intuito de revogar o Regime Especial da Indústria

Química (REIQ). Além dos impactos econômicos para o setor, a edição da MP gerou

insegurança jurídica, especialmente considerando que a manutenção do REIQ e sua

extinção gradual até 2025 haviam sido objeto de acordo com o Poder Legislativo

ainda em 2021.

A expectativa é que a matéria seja foco de forte oposição dentro do

Congresso Nacional, embora as chances de ser rejeitada pela Câmara dos Deputados

sejam reduzidas. Dessa forma, o texto deve ser fortemente questionado na esfera

jurídica, ao passo que parlamentares aliados do setor químico pressionarão contra a

medida, aumentando assim o atrito entre a Casa e o Palácio do Planalto. Vale destacar

que por se tratar de regime utilizado por fabricantes de insumos como nafta e outros

produtos destinados a centrais petroquímicas, é possível que a extinção do REIQ

impacte de maneira mais ampla a cadeia produtiva nacional e aumente os custos para

os fabricantes que dependem desses insumos, com destaque à indústria de bens de

consumo, que depende da indústria química para a produção de suas embalagens.

PODER EXECUTIVO REVOGA O REIQ

MESA DIRETORA

PLENÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

PLENÁRIO DO SENADO 
FEDERAL

SANÇÃO PRESIDENCIAL

Tramitação da MP

Local atual

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151459


Pautas envolvendo alimentação e nutrição tendem a ganhar força na

agenda do Legislativo brasileiro em 2022. Por se tratar de um ano eleitoral, os

acordos políticos em relação a macro pautas se tornam mais complexo, assim

abrindo espaço para que pautas setoriais ganhem mais tração. Além disso, a

agenda de alimentos tem forte apelo social e eleitoral, uma vez que trata-se de

uma necessidade básica.

Vale destacar que o contexto brasileiro é de piora do acesso a comida e

de maior insegurança alimentar. Piorado pela pandemia, o cenário é de

empobrecimento da população somado ao aumento do preço de alimentos. Além

disso, o Brasil voltou a ser um dos países indicados no Mapa da Fome. Todos esses

fatores fazem com que as questões associadas a alimentação tenham maior apelo

entre os parlamentares no ano de 2022 e, portanto, sejam observados com cautela

pela indústria.

AGENDA DE ALIMENTOS NO LEGISLATIVO 



O atrito entre o presidente Jair Bolsonaro e o diretor presidente da

Anvisa, Antônio Barra Torres, se intensificou no último mês devido à uma das

recentes aprovações da Agência: a autorização de vacinação de crianças de 5 a 11

anos. Após acusações realizadas por Bolsonaro diante da aprovação, Barra Torres

escreveu carta criticando as atitudes do chefe do Executivo, que não recebeu a carta

de forma positiva, acusando-a de ser agressiva e destacando que "se tivesse mais

afinidade, provavelmente não o teria indicado para o cargo”, em fala sobre Barra.

Mesmo que o atrito esteja concentrado entre Bolsonaro e Barra Torres,

isto revela algo maior: o descontentamento do chefe do Poder Executivo com as

forças armadas como um todo. Apesar das relações entre as instâncias estarem se

desgastando há algum tempo, ainda assim alguns militares consideraram que Barra

Torres se excedeu na escrita, levando o tema para o lado pessoal. Entretanto, vale

ressaltar que não há consenso no meio militar, pois enquanto os da reserva também

veem a carta como ressentimento pessoal, os da ativa não veem a ação com maus

olhos.

EMBATES ENTRE AUTORIDADES DO EXECUTIVO



SAÚDE



Apesar do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, ter iniciado sua gestão

no Ministério como um nome apoiado pelas sociedade civil e médica, é possível

notar que, no momento, esse não é o cenário. Devido à aproximação com o

presidente Jair Bolsonaro e suas pautas sobre a condução da pandemia, o médico

cardiologista vem recebendo críticas.

Dentro da Academia Nacional de Medicina (ANM), na qual Queiroga é

vice-presidente, há um movimento para tirá-lo do cargo devido à insatisfação com

sua gestão dentro do Ministério da Saúde. A Associação Médica Brasileira (AMB)

também divulgou uma nota criticando sua conduta no enfrentamento à COVID-19

no Brasil.

Entretanto, há a expectativa de Queiroga deixar seu cargo não por

pressão da sociedade, mas para a disputa de cargo dentro do Poder Legislativo

pelo estado da Paraíba. Nesse cenário já começam as discussões sobre seus

possíveis substitutos, onde ganham força: Rodrigo Cruz (atual secretário executivo

da pasta) e Adeilson Loureiro (ex-secretário executivo da pasta).

PERSPECTIVAS PARA GESTÃO DE QUEIROGA



O preço dos medicamentos é tabelado no Brasil e o seu reajuste ocorre

todos os anos em 31 de março. Em 2020, em função da pandemia da COVID-19, o

governo suspendeu a majoração. Em 2021, parlamentares apresentaram projetos

de lei com esse mesmo objetivo, mas que não chegaram a ser aprovados.

Assim, para 2022 há grande expectativa e a Câmara de Regulação do

Mercado de Medicamentos (CMED) definiu em 0% o valor dos fatores X

(produtividade) e Z (preços relativos intrassetor), referentes ao reajuste de preços

de medicamentos para 2022. Restando agora apenas a definição do valor do fator

Y (preços relativos entre setores) para que o reajuste máximo seja anunciado.

Cabe destacar que com as recentes publicações dos fatores torna-se

mais improvável nova suspensão do reajuste, considerando que já em 2021 as

medidas que objetivavam essa suspensão não foram efetivas. Além disso, com o

arrefecimento de momento mais crítico da pandemia, após os avanços da

vacinação, medidas relacionadas a momentos mais emergenciais tendem a perder

força.

AJUSTE DE PREÇO DE MEDICAMENTOS



O aumento exponencial de casos da COVID-19, devido ao

crescimento da variante Ômicron e as festas de fim de ano, assim como o

recrudescimento da pressão política sobre o Ministério da Saúde (MS),

inclusive com a ameaça de uma nova CPI, levaram a uma mudança de

postura da pasta em relação a condução da pandemia. Exemplos disso foram

as novas políticas referentes à vacinação infantil, autotestes e período de

afastamento do trabalho (ver pág. 14).

Como resposta às pressões, o Ministério da Saúde autorizou a

inclusão da vacinação das crianças de 5 a 11 anos, de forma não obrigatória e

sem exigência de prescrição médica, no Plano Nacional de Operacionalização

da Vacinação contra a COVID-19 (PNO). A pasta também solicitou à Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a liberação do autoteste para

detecção da COVID-19 no Brasil, o que foi autorizado no dia 28 de janeiro

através da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 59/2022.

PRINCIPAIS 
DESDOBRAMENTOS DA 
COVID-19

5 DE JANEIRO

Autorizada a vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos.

10 DE JANEIRO

MS estabelece novos prazos de 
isolamento de casos leves e 

moderados da COVID-19. 

11 DE JANEIRO

Randolfe Rodrigues protocola 
pedido para uma nova CPI da 

Pandemia.

13 DE JANEIRO

Ministério da Saúde envia 
informações para aprovação 

do autoteste pela Anvisa.

19 DE JANEIRO 

Anvisa decide adiar a decisão 
de autorizar o uso dos 
autotestes no Brasil.

26 DE JANEIRO 

MS envia à Anvisa novas 
informações sobre autotestes.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-595-de-28-de-janeiro-de-2022-376825970


No dia 10 de janeiro o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu

novos prazos de isolamento de casos leves e moderados da COVID-19. O

novo período de isolamento deverá ser feito por 7 dias, desde que a pessoa

não apresente sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas sem o

uso de antitérmicos. Aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou antígeno)

com resultado negativo no 5º dia poderão sair do isolamento, desde que não

apresente os já citados sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24

horas. Se o resultado for positivo, é necessário permanecer em isolamento

por 10 dias a contar do início dos sintomas.

A decisão do MS decorreu da atualização do guia epidemiológico,

elaborado por especialistas e da necessidade de diminuir o período de

afastamento de profissionais de saúde, devido ao acelerado aumento de

contaminação pela variante ômicrom e o impacto dela na força de trabalho.

REDUZIDO O PERÍODO DE ISOLAMENTO PARA 
COVID-19



AGENDA DE 
AUTORIDADES



Reuniões da diretoria 
colegiada

3
Reuniões com a 
iniciativa privada

6
Tema mais discutido

COVID-19

Diretora com mais 
agendas setoriais

Meiruze
Freitas

AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA



AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA Mês de janeiro indica priorização de discussões técnicas 

e internas na ANVISA

O primeiro mês de 2022 refletiu o perfil

mais técnico e fechado da Agência. Foram realizadas 3

reuniões extraordinárias de Diretoria Colegiada,

voltadas para decisões relacionadas à pandemia, como

as autorizações do uso de auto testes e do uso

emergencial da CoronaVac para 6 a 17 anos.

Além disso, pode-se observar que a maior

parte da agenda foi tomada por questões internas,

como despachos e reuniões entre diretores. Enquanto

isso, os contatos com a iniciativa privada foram

pontuais, e as conversas com autoridades do executivo

foram voltadas exclusivamente a temas relacionados à

COVID-19.
Nota metodológica: Para a análise, as agendas dos diretores da Anvisa foram classificadas nas

categorias Executivo Federal; Executivo Regional; Legislativo Federal; Legislativo regional;

Iniciativa privada; Interno; Internacional; Terceiro setor; e Outros

1

1

3

4

5

6

78

Internacional

Legislativo Federal

Executivo Regional

Executivo Federal

Outros

Iniciativa privada

Interno

Quem foi recebido pelos Diretores?



AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

COVID-19 dominou as atividades da Anvisa no início de 2022

Como já destacado, em janeiro a Anvisa

manteve a sua atenção direcionada aos temas relacionados

à pandemia. Isso se deve ao recrudescimento da

emergência na saúde pública causado pela variante

Ômicron.

Por tratar de medicamentos e produtos

biológicos, a 2ª Diretoria da Agência, comandada por

Meiruze Sousa Freitas, foi a área com mais compromissos

relacionados à COVID-19.

Para além da pandemia, destacam-se

participações da Anvisa em reunião sobre Medida

Provisória de Emergência Agropecuária e reuniões com a

indústria farmacêutica.

1

1

1

2

3

13

14

63

Educação e pesquisa

Produtos para saúde

Alimentos

Medicamentos

Agronegócio

Regulamentação

Covid-19

Sem informações

Quais temas foram discutidos pelos Diretores?
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