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O mês de junho marcou o fim do 1º semestre de 2022. Com

isso, iniciativas políticas que focam no período eleitoral estão

ganhando força. Em razão disso, o direito à saúde e boa alimentação

são elevados como princípios sociais básicos. Assim, nesta edição do

Radar de Bens de Consumo e Saúde da BMJ Consultores Associados,

você verá como as iniciativas do governo sobre estes temas estão

avançando com foco no 2º semestre.

A edição deste mês também traz um apanhado dos últimos três

meses de atividades da Anvisa e o que esperar para o próximo

trimestre. Por fim, nossos colegas do BMJ Digital apresentam dados

sobre a repercussão da decisão do STJ sobre a taxatividade do rol de

procedimentos da ANS.

Aproveite a leitura!
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Durante 2022, o monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de

Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras

(NBCAL) será realizado pela Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde da

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em parceria com a Faculdade de

Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Segundo divulgado pela

Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN), o Monitoramento

acontecerá de junho a outubro, em etapas que incluem do planejamento até o envio

de notificações de infrações aos órgãos públicos de fiscalização. Além disso, polos de

monitoramento devem estar presentes nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Tal monitoramento é de praxe e ocorre anualmente, além de estar previsto

no próprio texto da legislação. Dito isso, é importante ressaltar o envolvimento do

IBFAN nessa pauta e a possibilidade de novas políticas públicas e ações judiciais serem

propostas em torno da temática do aleitamento materno. Embora essas

movimentações já sejam esperadas, a expectativa é que o contexto eleitoral, aliado às

crescentes críticas enfrentadas pela indústria de fórmulas infantis, contribuam para

ações mais firmes dos atores envolvidos, motivo pelo qual a indústria deve estar atenta

a essas movimentações.

CAMPANHA DE MONITORAMENTO DA 
NBCAL É INICIADA



A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), do Senado

Federal, aprovou o Projeto de Lei (PL) 1293/2021, que busca permitir que os

agentes privados regulados pela defesa agropecuária do Ministério da Agricultura

possam estabelecer programas de autocontrole na sua produção, e institui o

Programa de Incentivo à Conformidade em Defesa Agropecuária. A matéria

tramitava em decisão terminativa pela CRA, mas foi apresentado recurso para que

também seja deliberada pelo Plenário da Casa.

Paralelamente, os auditores fiscais agropecuários se posicionaram

contra a proposta, com greve de “alerta” neste mês. É defendido que o debate

deve ser mais amplo, e que os pontos que flexibilizam a fiscalização e que

poderiam impactar diretamente a saúde da população sejam alterados. Nesse

cenário, o PL pode encontrar maior pressão de oposição no Plenário, última fase

de análise antes da sanção presidencial. Contudo, ainda não deve ser o suficiente

para paralisar o andamento da matéria.

PL DO AUTOCROTROLE AVANÇA NO SENADO

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/153048


Desde 2015, com o agravamento da crise econômica e o início de

uma trajetória de desvalorização do Real, os consumidores passaram a ser

afetados pelas altas nos preços de alimentos com mais intensidade. Em 2020,

com a chegada da pandemia e a instabilidade nos mercados internacionais, um

novo ciclo de alta global dos alimentos encontraram fatores internos (como a

política cambial e priorização do comércio exterior) que resultaram no cenário

atual.

Considerando o peso que o tema possui, especialmente em ano

eleitoral, o governo trabalha em medidas para minimizar os efeitos da alta

inflação. É o caso da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022, que

prevê, entre outras medidas, o aumento de R$ 200 no valor do Auxílio Brasil até

31 de dezembro, para compensar a diminuição do poder de compra, e tornar a

candidatura do Presidente Jair Bolsonaro mais competitiva.

INFLAÇÃO IMPULSIONA INSEGURANÇA ALIMENTAR
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No dia 22 de junho, foi publicada a Lei nº 14.374/2022, oriunda da Medida

Provisória (MP) 1095/2021, que buscava revogar os dispositivos que compunham o Regime

Especial da Indústria Química (REIQ), que trata sobre a redução das alíquotas de PIS e Cofins

que incidem sobre matérias-primas petroquímicas.

O Presidente Jair Bolsonaro (PL) vetou pontos importantes do projeto, como: a

determinação da alíquota de 1,52% e 7%, para os fatos geradores ocorridos nos anos de 2025

a 2027 para cálculo das contribuições; e a validade do REIQ não será estendida até 2028, e

valerá somente até 2024.

Com a sanção pelo Presidente Jair Bolsonaro (PL), os vetos à matéria agora

seguirão para o Congresso Nacional, que irá deliberar em sessão conjunta sobre a

manutenção ou derrubada destes. Um dos pontos de maior debate deverá ser a validade do

REIQ até 2024, um movimento que deverá desagradar o setor de químicos, que já se vê

afetado pela insegurança jurídica causada pela redação da Lei, que confere ao Executivo

competência para regulamentar seus dispositivos sem determinar prazo para que isso seja

feito. Com isso, espera-se que o setor atue pela derrubada dos vetos.

REIQ É SANCIONADO

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.374-de-21-de-junho-de-2022-409371975
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/151459


SAÚDE



O Governo Federal publicou, no dia 21 de junho, o Decreto 11.098/2022, que altera

a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde, além de remanejar e transformar cargos em

comissão e funções de confiança. A principal mudança foi a destituição da Secretaria

Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (SECOVID), esperada desde o fim da Emergência em

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Entretanto, o Decreto também criou, por exemplo, os Departamentos dos Ciclos da

Vida; de Saúde Materno Infantil; de Emergências em Saúde Pública e do Complexo Industrial e

Inovação em Saúde. Ademais, foram extintas as Coordenações-Gerais de Saúde da Pessoa com

Deficiência e de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. A alteração na Estrutura trouxe

adaptações às políticas e diretrizes tanto do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), quanto

da gestão de Marcelo Queiroga à frente do Ministério.

Em contrapartida, as mudanças não repercutiram de forma positiva no Poder

Legislativo. No mesmo dia da publicação do Decreto, os deputados Alexandre Padilha (PT/SP) e

Rejane Dias (PT/PI) apresentaram o PDL 259/2022, que pede que os efeitos da norma sejam

sustados. Os parlamentares justificaram o pedido pela extinção de pastas internas, que “traz o

grave risco de tornar ineficaz os mandamentos legais”.

MUDANÇAS NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.098-de-20-de-junho-de-2022-408904817
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2329754


No dia 3 de junho, o Ministério da Saúde (MS) publicou a Portaria 1348/2022,

que dispõe sobre as ações e serviços de Telessaúde no âmbito do Sistema Único de Saúde

(SUS). Além disso, também foi publicada, no dia 6 de junho, a Portaria 1355/2022, que institui

o projeto-piloto “Unidade Básica de Saúde Digital (UBS Digital)”, no âmbito da Atenção

Primária à Saúde.

A assinatura das Portarias deu-se durante o evento de lançamento do Programa

Telessaúde Brasil, no âmbito do MS, em complemento às normativas. O Programa busca

ampliar o acesso à saúde, permitindo atendimento remoto nas seguintes modalidades: pré-

clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e diagnósticos pelo SUS. Seu objetivo é

expandir a rede de saúde, com foco na Atenção Primária; melhorar a interação com os

demais níveis de atenção; e fortalecer as redes de Atenção à Saúde.

As medidas relacionadas ao tema mostram uma tendência de adequação do MS à

experiência que a pandemia trouxe ao mundo: o uso das tecnologias da informação e

comunicação como aliada à saúde. Dessa forma, espera-se que outras normativas como esta

se fortaleçam, não apenas do Ministério, mas também em Conselhos e Entidades.

REGULAMENTAÇÃO DA TELESSAÚDE

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.348-de-2-de-junho-de-2022-405224759
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-1.355-de-3-de-junho-de-2022-405578115


No dia 8 de junho o Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento sobre a

taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),

passando a obrigar os planos de saúde a cobrirem apenas os procedimentos que estiverem

descritos no citado rol de procedimentos.

A decisão do STJ gerou várias movimentações no Poder Legislativo. Na Câmara dos

Deputados foi destacado o impacto que a decisão deverá ter, principalmente, sobre o

tratamento de doenças raras e autismo. Devido ao apelo popular do tema, principalmente

em ano eleitoral, foram apresentados diversos projetos de lei sobre o assunto. Tais projetos

visam alterar a Lei dos Planos de Saúde (Lei n° 9.656/1998) para dispor sobre o caráter

exemplificativo do Rol de Procedimentos da ANS e vedar a imposição de limites para a

cobertura de tratamento multidisciplinar.

Devido ao apelo do tema, o partido Rede Sustentabilidade apresentou uma Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) questionando a decisão que agora

será julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

STJ DECIDE QUE ROL DA ANS É TAXATIVO



Entidades médicas enviaram um comunicado ao Ministério da Saúde (MS) alertando

sobre o baixo estoque de medicamentos de uso hospitalar e pré-hospitalar como dipirona,

neostigmina, atropina, amicacina e ocitocina. A situação também fez com que a Confederação

Nacional de Saúde (CNSaúde) emitisse, no dia 20 de junho, um comunicado alertando para o risco

de desabastecimento de contraste radiológico e soro hospitalar. Os fatores para tal

desabastecimento são diversos, abarcando desde causas como o conflito no Ucrânia e novas

políticas de isolamento na China devido a um novo surto da COVID-19, que impactaram o mercado

global de insumos farmacêuticos, até o baixo valor comercial de medicamentos como a dipirona.

Em resposta, o MS incluiu tais medicamentos na chamada lista COVID-19. Tal lista se refere ao

instrumento de exceção à Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC), criado pela Resolução Gecex

nº 17/2020, do Ministério da Economia (ME), com o objetivo de evitar o desabastecimento de

insumos durante a pandemia ao permitir um regime de tributação especial para estes produtos.

Aqui vale destacar que o ME anunciou a prorrogação da redução do imposto de importação sobre

insumos relacionados nesta lista até o fim de 2022. Apesar disso, o setor tem visto a medida como

insuficiente e é esperado que siga pressionando o Ministério da Saúde.

DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/estrategia-comercial/reducao-temporaria-covid-19
http://camex.gov.br/component/content/article/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2670-resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020


No Diário Oficial da União (DOU) é publicado, diariamente, a Seção 2, que

traz todas as exonerações e nomeações na Administração Pública Federal. Na seção, são

encontradas as movimentações tanto de alto escalão – como de ministros, secretários e

diretores –, como as de baixo escalão – analistas das pastas, técnicos, entre outros.

Neste tópico, serão listadas as exonerações e nomeações mais relevantes de

junho, em especial aquelas ocorridas dentro do Ministério da Saúde e da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária. Serão pontuadas as trocas, bem como o status do cargo

(se está vago, com substituto ou interino).

PRINCIPAIS EXONERAÇÕES E NOMEAÇÕES
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CENÁRIO ANVISA –

2º TRIMESTRE/2022



Daniel Meirelles assume, a partir de 25 de julho, o cargo de Diretor da 3ª diretoria da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na vaga decorrente do término do mandato de

Cristiane Jourdan.

Meirelles é servidor de carreira da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e possui

apoio do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de quem foi assessor especial e atualmente está no

cargo de secretário executivo da pasta. Além disso, é irmão de Thiago Meirelles, subchefe na Casa

Civil.

Inicialmente sua indicação foi mal-recebida por servidores da Anvisa, porém, foi aprovada sem

resistências no Senado Federal e dessa forma, e é esperado que ele possa ser uma solução

mediadora para grupos técnicos e ideológicos dentro Agência, além de ser um apoio às

necessidade do governo federal dentro da Anvisa.

Por outro lado, Cristiane Jourdan deixa o cargo com uma boa relação com o corpo técnico da

Anvisa, bem como com os demais membros da Diretoria, mas sem o apoio político e com a imagem

desgastada perante o governo federal, por ter assumido uma postura mais independente na

condução do cargo e desta forma, desagradado o núcleo Bolsonarista.

DANIEL MEIRELLES ASSUME DIRETORIA DA ANVISA



O segundo trimestre do ano de 2022 pode ser considerado atípico para os

trabalhos da Anvisa. Isso se dá, principalmente devido ao fato de que houve apenas 2 Reuniões

Ordinárias da Diretoria Colegiada (Dicol) durante o período: a 7ª Reunião em 27 de abril e a 8ª

Reunião em 16 de maio. Desde então, as demais deliberações foram canceladas devido à

ausência momentânea de parte do corpo diretor, fazendo com que não houvesse quórum

deliberativo.

Entretanto, dentre as pautas analisadas durante as duas Reuniões realizadas, estão:

deliberações acerca do Ingrediente Ativo Carbendazim; continuação da 5ª etapa do Revisaço

para o tema de saneantes; alterações de monografias de Ingredientes Ativos; atualização da

Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial;

e prorrogações e revogações de normas em razão da declaração do fim da situação de

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

Dentre o que já foi tratado, em convergência com a Agenda Regulatória 2021-2023,

nota-se que o tópico mais discutido foi o de avaliação e consolidação de normas do estoque

regulatório da Anvisa.

PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES NO SEGUNDO TRIMESTRTE



A Anvisa concluiu a quinta etapa do “revisaço” ou guilhotina regulatória, que teve

como objetivo a revisão e consolidação das normas da Agência. O processo foi separado em

cinco etapas, dividas por macrotemas. Foram promovidas alterações de textos e compilação de

normas visando maior clareza, no entanto sem alterar o mérito. A conclusão da quinta fase

encerra um processo de mais de dois anos de esforços da Anvisa no sentido de maior clareza e

otimização regulatória.

Além disso, nos últimos meses a Agência também focou seus esforços na adequação

das normas vinculadas ao estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional

(ESPIN) em decorrência do coronavírus. O fim da ESPIN foi publicado em abril com um período

de 30 dias para que entrasse em vigor. Dessa forma, a Anvisa realizou o ajuste na vigência de uma

série de normas com o objetivo de não impactar no combate a Covid-19, ao todo 18 normas

foram prorrogadas até maio de 2023. A última etapa do revisaço e ajustes ao fim da ESPIN são

ambos processos importantes, considerando o esforço de ajuste regulatório que demandam.

Nesse sentido, a finalização desse processos tende a abrir espaço na agenda das Diretorias e suas

Gerências.

CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REVISAÇO E AJUSTES COM O FIM 
DA ESPIN

Etapa do 
“revisaço”

Data de 
finalização

1ª etapa Nov/2020

2ª etapa Fev/2021

3ª etapa Maio/2021

4ª etapa Ago/2021

5ª etapa Abr/2022



O gráfico ao lado apresenta os temas dos projetos regulatórios que

a Anvisa tem interesse em avançar com a deliberação final no segundo

semestre de 2022, enquanto a tabela seguinte detalha os projetos.

Diversos dos temas elencados referem-se à áreas vinculadas à

Terceira Diretoria da Agência: produtos para saúde, agrotóxicos,

cosméticos, saneantes e tabaco.

Assim, é possível que o andamento desses projetos seja

comprometido pela mudança na direção da Diretoria, com a

substituição de Cristiane Jourdan pelo Secretário-Executivo do

Ministério da Saúde, Daniel Pereira.

Tal mudança exige tempo para que o novo ocupante do cargo se

adapte ao funcionamento da Agência e de seus processos, bem como

aos temas que estarão sob sua responsabilidade.

PLANEJAMENTO DELIBERATIVO PARA O 2º SEMESTRE
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O planejamento da Anvisa para o 3° trimestre de 2022 (entre julho e setembro) indica o interesse em avançar com a deliberação 

final dos seguintes temas:

MACROTEMA CONTEXTO ÁREA RESPONSÁVEL

Assuntos 
Transversais

Consolidação de procedimentos e critérios referentes ao julgamento de
Processos Administrativos Sanitários

Coordenação de Análise e Julgamento das 
Infrações Sanitárias (CAJIS)

Cosméticos
Revisão de Requisitos de Rotulagem para Produtos de Higiene Pessoal,
Cosméticos e Perfumes

Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, 
Cosméticos e Saneantes (GHCOS)

Cosméticos
Simplificação de procedimentos para regularização de produtos de higiene
pessoal, cosméticos e perfumes

Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, 
Cosméticos e Saneantes (GHCOS)

Medicamentos
Revisão das regras para elaboração, harmonização, atualização, publicação
e disponibilização de bulas de medicamentos para pacientes e para
profissionais de saúde

Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 
Biológicos (GGMED)

Produtos para a 
saúde

Regulamentação da Análise Prévia de Dispositivos Médicos para
Diagnóstico In Vitro

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

Saneantes
Definição de requisitos técnicos para o registro de tintas com ação
Saneante

Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, 
Cosméticos e Saneantes (GHCOS)

Saneantes
Revisão do regulamento técnico com requisitos para o registro e
notificação de produtos saneantes

Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, 
Cosméticos e Saneantes (GHCOS)

PLANEJAMENTO DELIBERATIVO PARA O 3º TRIMESTRE



O planejamento da Anvisa para o 4° trimestre de 2022 (entre outubro e dezembro) indica o interesse em avançar com a 

deliberação final dos seguintes temas:

MACROTEMA CONTEXTO ÁREA RESPONSÁVEL

Assuntos 
Transversais

Controle e Fiscalização de Substâncias sob Controle Especial e Plantas que
podem originá-las

Gerência-Geral de Monitoramento de Produtos 
Sujeitos à Vigilância Sanitária (GGMON)

Assuntos 
Transversais

Estabelecimento de modelo de Ambiente Regulatório Experimental
(Sandbox Regulatório) para a Anvisa

Gerência-Geral de Regulamentação e Boas 
Práticas Regulatórias (GGREG)

Agrotóxicos
Estabelecimento de critérios e parâmetros para produtos agrotóxicos
(Limites máximos das impurezas )

Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX)

Agrotóxicos
Estabelecimento de critérios e parâmetros para produtos agrotóxicos
(Limite Máximo de Resíduos )

Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX)

Agrotóxicos
Regulamentação de produtos fitoquímicos e biológicos (registro de
produtos microbiológicos )

Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX)

Agrotóxicos
Regulamentação de produtos fitoquímicos e biológicos (registro de
produtos fitoquímicos)

Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX)

Alimentos
Aperfeiçoamento da regulamentação da rotulagem de alimentos
embalados

Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)

PLANEJAMENTO DELIBERATIVO PARA O 4º TRIMESTRE



O planejamento da Anvisa para o 4° trimestre de 2022 (entre outubro e dezembro) indica o interesse em avançar com a 

deliberação final dos seguintes temas:

MACROTEMA CONTEXTO ÁREA RESPONSÁVEL

Alimentos Atualização do marco regulatório de materiais em contato com alimentos Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)

Alimentos
Alteração de regulamento técnico sobre materiais, embalagens e
equipamentos celulósicos destinados a entrar em contato com alimentos

Gerência-Geral de Alimentos (GGALI)

Cosméticos Revisão da norma de Cosmetovigilância
Gerência-Geral de Monitoramento de 
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária 

(GGMON)

Farmacopeia
Revisão de regras utilizadas para a nomenclatura das Denominações
Comuns Brasileiras (DCBs)

Gerência de Laboratórios de Saúde Públicas 
(GELAS)

Medicamentos Revisão de norma sobre os medicamentos isentos de prescrição (MIP)
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos (GGMED)

Medicamentos Revisão da regulamentação de produtos de Cannabis para fins medicinais
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos 

Biológicos (GGMED)

Organização e 
Gestão do 

SNVS

Harmonização de procedimentos no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária (SNVS)

Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização 
Sanitária (GGFIS)

PLANEJAMENTO DELIBERATIVO PARA O 4º TRIMESTRE



O planejamento da Anvisa para o 4° trimestre de 2022 (entre outubro e dezembro) indica o interesse em avançar com a 

deliberação final dos seguintes temas:

MACROTEMA CONTEXTO ÁREA RESPONSÁVEL

Portos, 
Aeroportos e 

Fronteiras

Controle sanitário de portos e aeroportos: Gerenciamento Sanitário de
Resíduos Sólidos e Águas Residuais

Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, 
Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF)

Produtos para a 
saúde

Análise de petições de dispositivos médicos com aproveitamento de
análises de autoridades reguladoras reconhecidas

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

Produtos para a 
saúde

Ensaios clínicos com dispositivos médicos
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 

para Saúde (GGTPS)

Produtos para a 
saúde

Reprocessamento de Dispositivos Médicos
Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 

para Saúde (GGTPS)

Produtos para a 
saúde

Revisão dos Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia para Dispositivos
Médicos

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

Serviços de 
Saúde

Serviços de assistência à saúde em farmácias
Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de 

Saúde (GGTES)

Tabaco Regularização de produtos fumígenos
Gerência-Geral de Registro e Fiscalização de 
Produtos Fumígenos, derivados ou não do 

Tabaco (GGTAB)

PLANEJAMENTO DELIBERATIVO PARA O 4º TRIMESTRE
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Reuniões da diretoria 
colegiada

2
Reuniões com a 
iniciativa privada

7
Se destacou na agenda 

das autoridades

Nenhum 
tema 

específico
Diretor com mais 
agendas setoriais

Antonio Barra 
Torres

AGENDA DE AUTORIDADES 
(Julho/2023)
ANVISA



AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

ANVISA amplia contato com atores internacionais

Desde o início do 2º trimestre, foi possível observar maior

participação do Diretor-Presidente, Antonio Barra Torres, em eventos

e reuniões com autoridades internacionais. Em junho, a tendência se

manteve com missões internacionais de Barra ao Egito e Estados

Unidos, além de reunião com a Organização Pan-Americana de Saúde

(OPAS) e presença em eventos globais, como o Bio Convention 2022,

este que também contou com a diretora Cristiane Jourdan.

Além disso, após período de queda, os diretores voltaram a

dedicar mais de 9% da agenda a encontros com o setor privado,

padrão nos demais meses do ano. Neste mês, vale destacar reuniões

entre a diretora Meiruze Freitas e empresas farmacêuticas, que são a

maior parcela dos encontros do gênero. Junto disso, os diretores

retomaram contato com atores do âmbito Legislativo Federal e

Executivo Regional, após um mês sem encontros. Dentre essas

reuniões, cabe menção ao encontro entre Barra Torres e o deputado

federal Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr (PP/RL), que possui forte atuação no

setor de saúde.

2,24%

3,36%

1,49%

0,00%

9,33%

79,48%

0,00%

1,49%

0,00%

2,61%

10,86%

4,07%

0,45%

0,45%

7,69%

68,33%

0,90%

1,81%

0,45%

4,98%

19,74%

2,63%

1,32%

0,00%

9,21%

55,26%

0,00%

1,32%

0,00%

10,53%

Internacional

Executivo Federal

Executivo Regional

Imprensa

Iniciativa privada

Interno

Judiciário

Legislativo Federal

Legislativo Regional

Outros

Quem os Diretores receberam?

Somente Junho 2º Trimestre 1º Trimestre



AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA Anvisa diversifica trabalhos em junho

No decorrer do mês, devido principalmente ao afastamento do

país do diretor-presidente Antonio Barra Torres, a diretoria da Anvisa

não direcionou seu foco a um tema específico. Também por essa

razão, Reuniões Ordinárias Públicas da Diretoria Colegiada (Dicol)

foram canceladas no último mês.

Destaca-se a maior presença das 2ª e 3ª diretoras, Meiruze Freitas

e Cristiane Jourdan, em eventos promovidos pela iniciativa privada, no

gráfico como “Outros”, principalmente no setor de medicamentos.

Além disso, em junho, as autoridades retomaram o contato com

empresas e associações do agronegócio.

Seguindo a tendência de queda apontada nos últimos dois meses,

foi realizada apenas uma agenda externa relativa à Covid-19 em junho.

Na maioria das vezes em que o tema surgiu na agenda das autoridades

tratava-se de despachos internos de Meiruze Freitas a respeito de

vacinas para o vírus.

5,00%

30,00%

1,00%

1,00%

0,00%

12,00%

0,00%

3,00%

42,00%

6,00%

2,22%

24,44%

1,11%

1,11%

1,11%

6,67%

23,33%

11,11%

24,44%

4,44%

4,26%

23,40%

2,13%

2,13%

2,13%

6,38%

36,17%

4,26%

17,02%

2,13%

Agronegócio

Covid-19

Educação e pesquisa

Fiscalização e monitoramento

Laboratórios Analíticos

Medicamentos

Outros

Produtos para saúde

Regulamentação

Serviços de saúde

Que temas os Diretores discutiram?

Somente Junho 2º Trimestre 1º Trimestre



A BMJ Digital é o braço da BMJ que tem por objetivo analisar

as narrativas criadas nas redes sociais e o monitoramento de

temas neste ambiente. Como diferencial, os materiais do

BMJ Digital oferecem um cruzamento de informações do on-

line e off-line, auxiliando os clientes em uma melhor leitura

de cenários e definição de estratégias.



Período de Coleta: de 1 a 29 de junho de 2022

No dia 8 de junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo o rol de procedimentos e eventos 

estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), desobrigando as operadoras de saúde de oferecerem 

cobertura de tratamentos não previstos na lista. Dos tweets que mencionaram a decisão do STJ, os que 

obtiveram mais engajamento pontuaram o impacto da decisão em pessoas com doenças não enquadradas na 

lista da ANS.

O Uol Notícias destacou casos de pessoas afetadas pela resolução e divulgou as decisões judiciais que visaram 

minimizar esses efeitos. A pré-candidata à deputada estadual, Andréa Werner (PSB/SP), foi o perfil que mais 

trouxe repercussão ao tópico. Os perfis de pessoas que se declaram como autistas, como a Rosele Candida e o 

Vinicius Fidelis, e outros como Uallace Moreira  e Erika Hilton; criticaram as ações dos órgãos públicos 

envolvidos, pontuando tentativas de desmobilização da defesa pelo rol exemplificativo, acusaram os planos de 

saúde de influenciarem as decisões dos poderes judiciário e legislativo, além de alguns terem criticado linhas 

editoriais de jornais com grande circulação que apoiaram o rol taxativo. O deputado federal (PDT/RJ) Chico 

D’Angelo afirmou estar se mobilizando no Congresso Nacional para reverter o processo, e outro perfil de 

destaque foi o de Giselle Bezerra, namorada do pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT).

Total de Menções no Período:

5.110

Retweets:

4.441

Curtidas:

30.061

Principais publicadores:

Andréa Werner
(@andreawerner_)
Seguidores: 47,3K

Roselene Candida
(@autistaquefala)
Seguidores: 620

Vinicius Fidelis
(@AdvogadoAutista)
Seguidores: 82

UOL Notícias
(@UOLNoticias)
Seguidores: 4,4M

R O L  T A X A T I V O  D A  A N S

Chico D'Angelo
(@chico_dangelo)
Seguidores: 18,1K

Uallace Moreira
(@moreira_uallace)
Seguidores: 18,5K

Carapanã
(@carapanarana)
Seguidores: 91,4K

ERIKA HILTON
(@ErikakHilton)
Seguidores: 159K

Giselle Bezerra
(@gisellebezerra)
Seguidores: 18,8K
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Período de Coleta: de 1 a 29 de junho de 2022

PODER JUDICIÁRIO E ANS

L I N H A S  N A R R A T I V A S

De aspecto mais informativo, o grupo traz 
menções diretas à decisão do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) envolvendo o rol taxativo da 
ANS. O Supremo Tribunal Federal (STF) é outro 

órgão que aparece destacadamente, pois 
entidades como o partido Podemos recorreram 

à corte em busca de invalidar a decisão. 
Também houve críticas à desatualização da lista 

da ANS, e divulgação de tratamentos e novos 
procedimentos incluídos na listagem após a 

repercussão do tema.

Neste grupo, as publicações apresentam um 
posicionamento contrário à decisão do STJ, o 
que fica evidente com o destaque da hashtag 
#roltaxativomata. A tag em questão fez parte 

do ativismo digital que busca sensibilizar a 
sociedade civil e o Congresso Nacional para o 
tema. Aqui, muitos publicadores trouxeram 
suas perspectivas e experiências pessoais, 
incluindo pessoas com deficiência, câncer, 
autismo ou outros tipos de doenças raras. 

EFEITOS NEGATIVOS DA DECISÃO

Este grupo de menções se relaciona ao grupo 
verde, com o uso da tag #roltaxativomata. 
Além disso, este grupo abarca publicações 

jornalísticas, sobretudo dos jornais O Globo e 
Uol Notícias. Vale destacar que os 

publicadores mencionaram a cobertura dos 
planos de saúde como um direito e, portanto, 
a decisão do STF implicaria em uma perda à 
população mais vulnerável, por beneficiar o 

mercado e as empresas ao invés dos usuários. 

CRÍTICAS AOS PLANOS DE SAÚDE

Este grupo apresenta movimentações 
políticas, principalmente por meio de 

publicações de parlamentares de destaque, 
como o presidente da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira (PP/AL), e o deputado 
federal Luís Miranda (REPUBLICANOS/DF). 

Aqui, é possível evidenciar posicionamentos 
de autoridades públicas, sobretudo a 

respeito à necessidade de levar o assunto ao 
Congresso Nacional. Aqui também, o 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 

divulgou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
apresentou a Medida Provisória que reduziu 

e fixou prazos para atualização do rol da ANS.

AUTORIDADES PÚBLICAS



Período de Coleta: de 1 a 29 de junho de 2022

Foram analisadas notícias sobre o rol taxativo da ANS, veiculadas entre 1 e 29 de junho de 2022. A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a
alteração no rol de procedimentos listados para a cobertura de planos de saúde ocorreu no dia 8 de junho. O dia seguinte à decisão foi um dos picos de
notícias, com 11 menções na imprensa. O dia 27 de junho apresentou o maior pico, com 14 notícias. Nessa data, algumas notícias mencionam casos de
pessoas autistas que tiveram tratamentos de saúde interrompidos após a decisão do STJ, e outras que apontam que o Partido Podemos recorreu ao STF
pela suspensão da interpretação taxativa sobre o rol de procedimentos. Vale destacar que cinco notícias mencionam diretamente o apresentador de
televisão Marcos Mion nos títulos, apontando a proeminência do ativista no debate sobre o tema. Mion fez publicações em suas redes sociais contrárias à
aprovação do rol taxativo durante todo o mês e falou sobre o tema em entrevistas ao vivo, aumentando a atenção midiática sobre a decisão do STJ.

Total de Menções nas Notícias:

121

Número de Veículos:

67 6
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