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Em julho, intensificaram-se os debates sobre segurança

alimentar no âmbito do setor de bens de consumo. Nesse

sentido, esta edição do Radar de Bens de Consumo destaca os

dados e perspectivas para o tema, considerando a

possibilidade de impacto nas eleições de outubro, além da

proximidade do chamado Agosto Dourado, mês incentivo ao

aleitamento materno.

Em paralelo, temas regulatórios também apresentaram

movimentações relevantes, como mudanças na Diretoria

Colegiada da Anvisa e decisões sobre o ingrediente ativo

carbendazim.

Considerando a importância da indústria química para os

demais entes das cadeias produtivas, o Radar destaca ainda

perspectivas para o setor no Poder Legislativo, considerando o

calendário para o segundo semestre.

Aproveite a leitura!
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Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX)

Gerência-Geral de Tecnologia de 
Produtos para Saúde (GGTPS)

Gerência-Geral de Registro e 
Fiscalização de Produtos Fumígenos, 
derivados ou não do Tabaco (GGTAB)

Gerência de Produtos de Higiene, 
Perfumes, Cosméticos e Saneantes 

(GHCOS)

Gerência-Geral de Tecnologia em 
Serviços de Saúde (GGTES)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) redistribuiu suas

Diretorias. Esse movimento foi necessário após o fim do mandato de Cristiane

Jourdan e a decisão de Daniel Pereira de atrasar sua ida para a Agência,

permanecendo no cargo de Secretário-Executivo do Ministério da Saúde até

próximo do final do ano. Na nova divisão, o Diretor Alex Machado Campos

acumula a responsabilidade pelas Terceira e Quinta Diretorias. Ao lado, os temas

da Terceira Diretoria, antes comandada por Jourdan.

A permanência de Pereira no Ministério se relaciona com pedido do

Ministro Marcelo Queiroga que, satisfeito com o seu trabalho, ainda procura

alguém para substituí-lo. Dada a ausência de um Diretor, a Agência optou pela

redistribuição de Diretorias como alternativa para evitar paralisações nos

trabalhos da Agência. Vale ressaltar que mesmo com essa nova divisão, a Diretoria

Colegiada segue incompleta, o que não impede a deliberação de projetos

regulatórios.

ANVISA TRABALHA COM UM DIRETOR A MENOS



O Ministério da Saúde publicou o relatório da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito

Telefônico 2006 até 2021 (Vigitel). Os resultados do estudo apresentam a evolução anual dos indicadores relacionados ao estado nutricional e

ao consumo alimentar e são importantes para o monitoramento das metas propostas nos Planos de Ações Estratégicas para o Enfrentamento

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) do Brasil, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da

Saúde (OMS). Dentre os dados divulgados, estão as variações da porcentagem de adultos com diagnósticos de diabetes e hipertensão,

obesidade e excesso de peso. Segundo os dados, a frequência de adultos com excesso de peso no período estudado variou de 42,6%, em

2006, a 57,2% em 2021. Esse aumento foi observado em ambos os sexos, com maior aumento entre as mulheres. O gráfico abaixo

exemplifica tais achados.
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Similarmente, a frequência de adultos com obesidade aumentou no período entre 2006 e 2021, variando de 11,8%, em 2006, a

22,4% em 2021. A publicação em questão é relevante devido a possibilidade dos dados serem utilizados para subsidiar a formulação de

políticas públicas relacionadas à alimentação e o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Ademais, tais publicações tendem a ser

discutidas no âmbito do Congresso Nacional e a serem impulsionadas por entidades como o Painel Brasileiro de Obesidade e o Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). Assim, reforça-se o caráter estratégico do monitoramento de tais estudos, visto que os mais

variados stakeholders do setor de bens de consumo e saúde os monitoram atentamente.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) designou agosto como o mês de

incentivo ao aleitamento materno. Chamado de Agosto Dourado, o foco é impulsionar

ações que promovam a importância da amamentação. Ao longo de 2022, as pautas

relacionadas à alimentação infantil tiveram bastante visibilidade internacionalmente,

com a publicação de relatórios e promoção de eventos pela OMS.

No cenário nacional, além da repercussão das movimentações externas

sobre aleitamento materno, destaca-se as discussões sobre insegurança alimentar em

crianças, dado que mulheres e crianças sofrem mais com a fome, de acordo com o

Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19

no Brasil. Nesse contexto, são esperadas movimentações sobre a importância do

aleitamento materno no mês de agosto, bem como eventos que discutam políticas de

fomento a amamentação e o papel das fórmulas infantis. Apesar de aumentar a

visibilidade do tema, do ponto de vista prático é difícil que novas políticas públicas

avancem durante o período considerando que na esfera política o segundo semestre

terá foco nas eleições de outubro.

AGOSTO DOURADO – MÊS INCENTIVO AO ALEITAMENTO 
MATERNO 



No dia 11 de julho, encerrou-se o prazo para manifestações no âmbito da

Consulta Pública nº 1.099, de 24/06/2022, aberta pela Diretoria Colegiada da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Dicol) acerca da proposta de Resolução da Diretoria

Colegiada (RDC) que proíbe a produção, a importação, a exportação, a comercialização e

o uso do ingrediente ativo carbendazim no país.

Foram apresentadas 78 contribuições, de pessoas físicas e jurídicas e 58%

delas apresentou percepção de impacto negativo do texto da minuta da RDC. O prazo

final para as análises das contribuições era 24 (domingo), mas elas não foram finalizadas

– a relatora do processo ser Cristiane Jourdan, cujo mandato na Terceira Diretoria da

Dicol se encerrou na mesma data, e a instabilidade dos sistemas internos da Anvisa nos

últimos dias do mês podem ser adjuvantes no atraso.

A publicação da versão final da RDC está prevista para até 08 de agosto,

entretanto, em virtude do desacordo com o cronograma, é possível que ocorra depois

desta data. De qualquer forma, espera-se certa celeridade, já que decisão judicial

determinou prazo de 60 dias para conclusão da reavaliação do carbendazim.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE CARBENDAZIM



Com o contexto eleitoral no segundo semestre, o Congresso Nacional

deve concentrar suas ações em poucas semanas e propostas. Para a indústria

química, o destaque vai para o Projeto de Lei (PL) 6120/2019, que cria o Inventário

Nacional de Substâncias Químicas. Após a dificuldades do setor com a Lei nº

14.374/2022, sobre o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), é esperada

maior investida em prol da indústria.

O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família

da Câmara dos Deputados, e possui cenário positivo na Comissão de

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, sob a relatoria de

Vitor Lippi (PSDB/SP).

Além disso, a indústria química já é tema de campanha. Enquanto o

governo de Bolsonaro defende medidas para reduzir custos para o setor, Lula

destaca que a indústria será priorizada em um eventual governo.

CENÁRIO LEGISLATIVO: INDÚSTRIA QUÍMICA



Com exceção de Bolsonaro, os demais candidatos competitivos criticam as

atuais políticas para o setor, principalmente no combate à pandemia. No caso da

campanha petista, destacam-se referências às gestões do Partido. A campanha de

Bolsonaro destaca medidas relacionadas à modernização da gestão da saúde.

Apesar de ainda não existirem propostas concretas dos candidatos e

partidos, é possível notar que há temas que convergem dentre as possibilidades, como

o maior destaque e investimento na Atenção Básica à Saúde como forma de otimizar o

Sistema Único de Saúde (SUS), diminuindo casos na alta e média complexidade, com a

ajuda da telessaúde. Outro tema constantemente presente nos discursos diz respeito ao

fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde (CEIS).

Para além das propostas, destacam-se os atores de saúde envolvidos em

cada campanha. Lula possui o deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre

Padilha, além do vice, Geraldo Alckmin, enquanto Bolsonaro conta com o atual ministro,

Marcelo Queiroga.

CENÁRIO ELEITORAL: SAÚDE



Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura

(FAO) revelaram que o Brasil voltou para o Mapa da Fome. O estudo revelou que 61,3

milhões de brasileiros enfrentam a insegurança alimentar no país e 15,4 milhões

enfrentam a falta grave de alimentos. Tal contexto reflete a inflação nos preços de

alimentos somado ao cenário pandêmico e aos impactos do conflito entre Rússia e

Ucrânia.

Durante julho, o tema foi recorrentemente debatido em reuniões que

contaram com a participação dos presidenciáveis: Lula se reuniu com a vice eleita da

Colômbia, Francia Márquez e o presidente Jair Bolsonaro participou do Global

Agribusiness Fórum 2022. Enquanto Lula criticou a volta do país ao Mapa da Fome,

afirmando que não tem como se falar de soberania do Brasil enquanto os brasileiros não

possuem o mínimo para sobreviver, o Presidente salientou a importância do país a nível

internacional no combate à insuficiência alimentar. Com a volta do recesso parlamentar

e a aproximação das eleições, espera-se que a temática de insegurança alimentar esteja

cada vez mais presente nas discussões eleitorais, podendo resultar em uma maior

proposição de projetos de lei e realização de audiências públicas e eventos.

CENÁRIO ELEITORAL: INSEGURANÇA ALIMENTAR
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REGISTROS DE CASOS NOS ESTADOS 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), classificou a varíola dos macacos

(monkeypox) como Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (ESPII). A

doença contabiliza mais de 16 mil casos em 72 países e possui duas cepas: a cepa da

África Ocidental, com uma taxa de mortalidade de 1% a 3%, e a cepa do Congo,

considerada mais grave, com uma taxa de letalidade de 10%. A OMS também salientou

a preocupação com a transmissão da doença o Brasil, que possui 978 casos, sendo a

maioria deles diagnosticados no Estado de São Paulo. Diante disso, cabe destacar que

no início da semana a líder técnica da OMS salientou a preocupação com o aumento no

número de casos no Brasil, o que indica pressão internacional que deve incentivar as

autoridades responsáveis a tomar precauções visando evitar a disseminação da doença.

Outras ações tomadas para o enfrentamento da doença incluem o anúncio da criação

de um Comitê Técnico da Emergência Monkeypox (Anvisa) e a confirmação de que o

Ministério da Saúde está em tratativas para aquisição de doses da vacina. De tal modo,

espera-se que o Ministério e a Anvisa adotem uma postura mais proativa perante a

doença e sigam monitorando o cenário epidemiológico do país.

PANORAMA DE SAÚDE: MONKEYPOX
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O mês de julho foi marcado pela continuação de processo de mudanças no

Ministério da Saúde, iniciado em junho, com a alteração da Estrutura Regimental do

órgão, instituída pelo Decreto 11098/2022. Além de remanejar e transformar cargos em

comissão e funções de confiança, o Decreto também modificou o corpo estrutural do

órgão, criando e desfazendo alguns departamentos e coordenações.

Devido a tais mudanças, foram publicadas nomeações de titulares de novas

pastas do Ministério, que foram criadas a partir da nova estrutura. Além disso, foram

extintas 4 estruturas principais integrantes do órgão. Vale destacar que a maioria das

pessoas indicadas para ocupar os cargos de chefia já era membro de carreira do

Ministério e têm histórico de atuação profissional nas áreas que devem comandar, ou

seja, trazem bagagem técnica consistente para os cargos de direção – marca que

Queiroga tem buscado estabelecer em 2022.

PRINCIPAIS EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES

https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.098-de-20-de-junho-de-2022-408904817
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Anvisa se volta para reuniões internas

Ao considerar a agenda dos diretores da Anvisa durante o mês de

julho deve-se considerar dois fatores: (I) o apagão dos sistemas internos

da Agência, entre os dias 20 e 27, que impediram a publicações de

informações como as agendas e publicações no Diário Oficial da União

(DOU); e (II) o final do mandato da terceira diretora, Cristiane Rose

Jourdan Gomes.

Nesse cenário, notável parcela da agenda disponibilizada foi

destinada a questões internas (86,67%), sejam despachos ou

participação em Reuniões da Diretoria Colegiada – sendo três delas,

entre ordinárias e extraordinárias. Com isso, as agendas externas

diminuíram consideravelmente, sem a presença de atores do Poder

Legislativo ou de nível regional, por exemplo. Os encontros com a

iniciativa privada também sofreram queda, com duas reuniões em

julho, em comparação a sete no mês anterior.

AGENDA DE AUTORIDADES
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Com menos agendas externas, temas de saúde se destacam 

Com as reuniões voltadas a questões internas ocupando a maior

parte da agenda e poucos encontros externos, o número de temas

debatidos também foi reduzido durante o mês de julho. Dentre os

poucos temas debatidos com atores externos estão serviços de saúde,

no âmbito das reuniões com a iniciativa privada, que incluiu a

Federação Brasileira de Hospitais (FBH), e Covid-19, em despachos

internos.

Além disso, cabe destacar encontro entre a segunda diretora,

Meiruze Sousa Freitas, e o Ministério da Economia. A reunião também

contou com a participação de Daniel Pereira, Secretário-Executivo do

Ministério da Saúde e futuro Diretor da Anvisa, e teve como pauta a

recomposição da força de trabalho da Agência. Desse modo, o

compromisso também reflete o foco dos diretores em solucionar

questões internas e ajustar o trabalho de seus servidores para o

segundo semestre do ano.
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