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INTRODUÇÃO

Nessa edição, os impactos das eleições no

Congresso Nacional e no Poder Executivo

são explorados. Lula da Silva (PT) assume

a Presidência da República para o período

de 2023-2026, durante o qual a agenda de

alimentação deve ganhar novo ímpeto.

Ademais, o mês de outubro foi marcado

também pela entrada em vigor das novas

regras de rotulagem nutricional frontal,

pauta com impactos amplos perante a

sociedade e que deve seguir sendo

acompanhada atentamente.

No Congresso Nacional, o fim do período

eleitoral garante maior clareza acerca do

funcionamento das Casas a partir de 2023,

permitindo análise da composição de

frentes parlamentares atuantes no setor

químicos e de alimentos e sua possível

atuação na nova legislatura.

Por fim, a edição desse mês do Radar

conta ainda com o Cenário Anvisa, onde

a BMJ analisa o último trimestre da

Agência, as principais movimentações que

a afetaram e traça um quadro do que

podemos esperar de sua agenda

regulatória até o fim de 2022.

Aproveite a leitura!

O mês de outubro foi marcado

principalmente pelo período eleitoral, que

ocupou a agenda politica e foi o foco dos

esforços dos principais órgãos nacionais.

Diante desse cenário, a BMJ Consultores

Associados compartilha sua 10ª edição

do Radar de Bens de Consumo.
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NA AGENDA DO 

NOVO 
PRESIDENTE

Findado o período eleitoral, Luiz Inácio

Lula da Silva (PT) foi eleito Presidente da

República para o período de 2023-2026.

Com isso, faz-se necessário entender com

maior clareza as perspectivas do novo

governo para a pauta de alimentação.

O tema constava na agenda do presidente-

eleito com foco principal no combate à

fome e à insegurança alimentar. Nesse

sentido, a expectativa é que o novo

governo de Lula busque dar continuidade

ao tema através da promoção de

benefícios sociais – como o Auxílio Brasil –

e outros programas governamentais

similares.

Similarmente, a promoção da alimentação

saudável no ambiente escolar também

deve fazer parte dos planos de governo

com a expectativa de que o Programa

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

seja fortalecido, bem como a compra de

produtos da agricultura familiar priorizada.

Diante disso, também é esperado que Lula

recrie o Conselho Nacional de Segurança

Alimentar e Nutricional (Consea). O fórum

deve voltar a ser um dos principais meios

de discussões de políticas públicas

atinentes à carestia e nutrição, reforçando

assim o caráter estratégico de seu

acompanhamento.

Em suma, o novo governo deve assumir

maior protagonismo na pauta quando

comparado ao governo de Jair Bolsonaro

(PL), o que representa tanto uma

oportunidade quanto um risco para o setor

privado. Ao passo que temáticas como a

doação de alimentos podem ser

positivamente apresentadas ao Poder

Público, um monitoramento atento de

novas regras e recomendações

relacionadas ao consumo de alimentos

industrializados será necessário para

mitigar possíveis riscos.
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No panorama do Congresso Nacional para a

Legislatura a ser iniciada em 2023, a pauta

de combate à segurança alimentar e

nutricional perdeu importantes nomes e

lideranças que movimentaram o tema ao

longo de 2022. Dentre eles estão: Marcelo

Ramos (PL/AM), ex-vice-presidente da

Câmara dos Deputados e responsável por

retomar as atividades da Frente Parlamentar

Mista de Combate à Fome, que segue

apenas como suplente; Perpétua Almeida

(PCdoB/AC); e Célio Moura (PT/TO), atual

presidente da Frente de Combate à Fome.

Por outro lado, parlamentares de histórico na

pauta terão a oportunidade de dar

continuidade a seus trabalhos e reconstruir

uma bancada voltada ao tema ao longo de

2023, principalmente após maior ênfase e

prioridade dada ao tema durante a

campanha eleitoral e sua repercussão na

agenda pública. Desse modo, cabe

mencionar as reeleições de Padre João

(PT/MG), Presidente da Frente Parlamentar

de Segurança Alimentar; Patrus Ananias

(PT/MG), ex-Ministro do Desenvolvimento

Social e Agrário; e Leandre Dal Ponte

(PV/PR).

Ademais, a discussões sobre a regulação de

produtos de origem vegetal (plant based)

também podem emplacar no Congresso,

considerando a ênfase dada ao tema no

Poder Executivo. Nesse sentido, a pauta

deve engajar a ex-Ministra da Agricultura

Tereza Cristina (PP/MS), que já apresentou

projeto relacionado ao

tema quando deputada federal e que apoia a

narrativa em defesa do setor agropecuário.

Por fim, a maneira com a qual a pauta será

conduzida no Congresso também tem

relação com o governo eleito. Nesse sentido,

o combate à fome ganha mais ênfase com o

inicio do governo Lula e deve possibilitar

maior alinhamento entre as ações propostas

pela Frente contra à Fome e o planejamento

do Poder Executivo, que visa implementar

medidas de incentivo a pequenos e médios

agricultores, visando maior produção e

disponibilidade de alimentos, além de

objetivar reduzir os custos dos produtos.
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ELEIÇÕES NO 

CONGRESSO: 

QUÍMICOS

No caso da Frente Parlamentar da Química

(FPQuímica), apenas 55,8% dos deputados

foram reeleitos, enquanto nenhum dos seus

três senadores que disputavam a eleição

obtiveram sucesso. Nesse sentido, A Frente

pode encontrar um grande renovação e

reformulação à partir de 2023. Ao mesmo

tempo, cabe mencionar que nomes

importantes da frente e de forte vínculo com

o setor químico foram reeleitos e devem

continuar a atuar no tema ao longo da

próxima Legislatura. Dentre eles, destacam-

se Afonso Motta (PDT/RS), atual presidente

da FPQuímica; Arnaldo Jardim

(Cidadania/SP); Evair de Melo (PP/ES); e

Vitor Lippi (PSDB/SP).

Por fim, dois dos principais projetos de lei de

impacto para o setor químico, o Projeto de

Lei (PL) 6120/2019 - cria o Inventário

Nacional de Substâncias Químicas - e o

Projeto de Lei da Câmara (PLC) 70/2014 -

proíbe a utilização de animais em pesquisas

e testes laboratoriais para o desenvolvimento

de cosméticos - não devem sofrer

impedimentos em seu avanço, mesmo com a

mudança de Legislatura. No caso do PL

6120/2019, tanto seu autor quanto seu atual

relator foram reeleitos, permitindo que não

seja arquivado e que tenha a possibilidade

de não ter sua relatoria alterada em 2023. A

possibilidade de manter seu relator também

é válida para o PLC 70/2014, cujo relator

ainda se encontra em meio de mandato no

Senado.

Com as eleições de 2022, o Congresso inicia

novamente uma Legislatura com alta taxa de

renovação. Na Câmara dos Deputados, o

índice foi de 39,38% – ou 202 novos

deputados federais, que nunca exerceram

mandato. O Senado Federal registrou uma

taxa de reeleição de 38,5%. Nesse contexto,

frentes parlamentares podem ser fortalecidas

ou encontrarem mais dificuldades em sua

atuação. De qualquer maneiras, as frentes

continuarão sendo importante ferramenta de

articulação entre as Casas legislativas na

medida em que facilitarão a convergência de

interesses sobre determinadas pautas.

24,77%

55,86%

19,37%

Membros da FPQuímica 
reeleitos para a Câmara dos 

Deputados

Não

Sim

Suplente
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NOVAS 

REGRAS DE 
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DE ALIMENTOS 

ENTRAM EM 

VIGOR

Com a nova rotulagem, espera-se que

além de evidenciar a composição dos

alimentos, os mesmos estejam com uma

linguagem menos técnica e mais acessível

aos consumidores.

Em relação aos prazos de adequação

adicionais, a Gerência-Geral de Alimentos

(GGALI) da Anvisa esclareceu que há as

seguintes categorias:

• 9 de outubro de 2023 para alimentos em

geral;

• 9 de outubro de 2024 para alimentos de

agricultores, artesanais; e

• 9 de outubro de 2025 para bebidas não

alcoólicas em embalagens retornáveis.

Entretanto, cabe destacar que visto que a

maioria dos alimentos já lançados têm

mais um ano para adequação efetiva, esse

período será crucial para observar a

aplicação da norma e sanar as dúvidas

restantes.

Diante disso, em termos práticos, nota-se

que a adaptação à nova rotulagem ainda

não está amplamente presente nos

estabelecimentos, o que era esperado

dado que no presente momento ela se

aplica apenas à lançamentos. Vale

destacar que nesse ano de adaptação para

que norma se aplique de forma mais ampla

o foco dos órgãos reguladores deve ser

definir pontos que ainda não estão claros e

alinhar entendimentos sobre a norma.

Em outubro, entrou em vigor o novo marco

regulatório de rotulagem nutricional de

alimentos embalados, instituído por meio

da Resolução de Diretoria Colegiada nº

429/2020 e da Instrução Normativa nº

75/2020. Com isso, alguns produtos

alimentícios deverão conter a rotulagem

nutricional frontal. No Brasil o símbolo

utilizado é uma lupa em alimentos

considerados com alto teor de açúcares

adicionados, gorduras saturadas e sódio.
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INFLAÇÃO DE 

ALIMENTOS

O Brasil enfrenta atualmente um cenário de

forte alta dos custos de produção, o que

pode figurar a safra mais custosa da história.

Isso se deve tanto aos impactos da

pandemia, que comprometeu a logística

mundial, quanto a fatores climáticos, além de

questões geopolíticas internacionais.

De janeiro a setembro de 2022, a inflação no

setor de alimentos do Brasil foi de 9,54%,

figurando a maior alta no período desde o

Plano Real. Desde 2021, há uma ameaça de

escassez de insumos agropecuários e a

situação se agravou com a deflagração do

conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. Vale

destacar que esses impactos também são

verificados em outros países

.Nos Estados Unidos, o cenário de

insegurança alimentar também avança. A

inflação sobre cereais foi de 17,7% em

setembro na base anual. Ao mesmo tempo,

o preço das refeições nas escolas aumenta

em 45%, e a alta no ano pode chegar a 91%.

A inflação dos alimentos chegou a 0,8% em

setembro, em comparação a agosto.

O abastecimento de alimentos é um ponto

importante nas discussões internacionais,

especialmente em um cenário mais adverso

que impacta a produção e distribuição de

alimentos. Dessa forma, dados relacionados

a inflação e segurança alimentar são

norteadores de política públicas.

Além disso, influenciam a articulação no

cenário internacional, dado que os países

consideram a alimentação um aspecto

essencial e estratégico. Internacionalmente,

o Brasil desempenha um papel importante

como potência agroalimentar, sendo o

terceiro maior exportador de alimentos no

mundo.

No entanto, vale destacar as dificuldades

domésticas de abastecimento de alimentos,

com dados recentes indicando que

atualmente 33,1 milhões de brasileiros

convivem com a fome, impactam a

capacidade do país de responder a essa

demanda externa.
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FOME OCULTA

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar

e Nutricional do Ministério da Saúde

apontam que em 2022, até o início de

outubro, o Sistema Único de Saúde (SUS)

acompanhou mais de 4,4 milhões de

adolescentes entre 10 e 19 anos de idade.

Desses, quase 1,4 milhão, mais de 30%

foram diagnosticados com sobrepeso,

obesidade ou obesidade grave.

Por outro lado, dados recentes também

indicam um avanço da fome no país. De

acordo com os dados da segunda edição

do Inquérito Nacional sobre Insegurança

Alimentar no Contexto da Pandemia da

Covid-19 no Brasil (II VIGISAN), realizado

pela Rede PENSSAN, 33,1 milhões de

brasileiros convivem com a fome

atualmente.

Apesar de tais dados parecerem

contratantes, vale destacar que a

obesidade e desnutrição não são temas

antagônicos, já que ambos figuram

quadros má nutrição. Nesse sentido, o

acesso à alimentos, soberania alimentar e

educação alimentar são exemplos de

tópicos perpassam as discussões sobre os

dois assuntos.

No bojo desses temas, as discussões

sobre fome oculta também avançam. A

fome oculta é a deficiência silenciosa de

micronutrientes no organismo em pessoas

que ingerem as quantidades suficientes de

calorias.

Nesse contexto, o combate a fome assume

dimensões mais amplas. Assim, novas

tecnologias alimentares e políticas

integradas têm aparecidos como possíveis

soluções.

Uma vez que os dados recentes indicam

piora na situação alimentar dos brasileiros

há uma tendência que o debate sobre

políticas públicas com essas temáticas

seja impulsionado, especialmente em um

cenário pós-eleitoral. Ambos os temas

mobilizam o debate público e interessam

múltiplos stakeholders.
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EX-

PRESIDENTE 

DA ANVISA É 

ELEITO 

DIRETOR DA 
OPAS

Jarbas Barbosa, que presidiu a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

entre 2015 e 2018, foi eleito Diretor-Geral

da Organização Pan-Americana da Saúde

(OPAS) em 28 de setembro. Seu mandato

de cinco anos terá início em 1 de fevereiro

de 2023.

Em pronunciamentos e

entrevistas posteriores à sua eleição,

Barbosa tem demonstrado estar atento à

necessidade de absorver os aprendizados

trazidos pela Covid-19 aos governos

nacionais.

As capacidades locais de resposta

à emergências, baseadas no

fortalecimento de ações de vigilância

epidemiológica, campanhas de vacinação

eficientes e acesso a antivirais, devem ser

fortalecidas. Recentemente, o novo diretor-

geral defendeu, ainda, que os países da

América Latina devem ter ações

coordenadas, para assegurarem

mecanismos de acesso equitativo a

insumos e tecnologias realmente efetivos.

Embora sua candidatura decorra da

indicação do ministro da Saúde, Marcelo

Queiroga, Jarbas Barbosa foi o único

dentre os cinco candidatos que não

recebeu apoio do presidente de seu país.

A abstenção de Jair Bolsonaro pode ser

explicada pelo fato de Barbosa ter

integrado a equipe do Ministério da Saúde

no governo de Dilma Rousseff (PT) e,

também, pelo seu posicionamento

firmemente favorável ao isolamento social

durante a emergência de saúde imposta

pela Covid-19.

Assim, com a eleição de Lula (PT), dado

o histórico de proximidade profissional

entre o novo presidente da OPAS e

gestões petistas, pode-se esperar que a

relação entre a organização internacional e

o governo brasileiro se estreite nos

próximos anos.

https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2022/10/temos-de-estar-melhor-preparados-para-futuras-pandemias-diz-jarbas-barbosa.ghtml
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RDC SOBRE 
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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional

de Vigilância Sanitária (Dicol/Anvisa)

publicou a RDC 755/2022, aprovando a

atualização de lista de componentes

autorizados para uso em películas de

celulose regenerada.

Deste modo, incluiu-se as seguintes

substâncias à lista de polímeros,

copolímeros e suas misturas autorizados

para uso como "revestimentos" pela

"segunda parte - película de celulose

regenerada revestida":

• Ácido Adípico - Não harmonizado no

Mercosul

• Ácido tereftálico - LME = 7,5 mg/kg. Não

harmonizado no Mercosul

• 1,4-butanodiol - LME = 5 mg/kg. Não

harmonizado no Mercosul

• Éster de colofônia com glicerol - Não

harmonizado no Mercosul.

A aprovação da RDC ressalta o interesse

em reduzir amarras burocráticas que são

entendidas pelo setor privado como

empecilhos à inovação no país.

Ademais, destaca-se que as atualizações

realizadas usualmente teriam que passar

por discussões no âmbito do Subgrupo de

Trabalho nº 3 (SGT-3) do Mercosul, onde

os esforços de harmonização poderiam

levar anos.

Outrossim, a publicação da resolução

representa um grande avanço no que

tange a pauta de inovação, e vai de

encontro à propostas sustentáveis e

ecológicas, visando a adoção de

embalagens com composições de

materiais biodegradáveis. Durante a

reunião da Dicol, tal aspecto foi defendido

pela diretora Meiruze Freitas durante a

aprovação do item, quando ela afirmou que

a medida também auxilia no estímulo à

inovação no setor.
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O mês de outubro foi marcado,

principalmente, pelas Eleições Gerais e,

consequentemente, pelas campanhas

eleitorais ao redor dos dois candidatos à

Presidência da República. A proximidade

com as eleições resultou, no geral, em

poucas modificações na Administração

Pública Federal, uma vez que os esforços

do Governo Federal estavam concentrados

em lançar e aprovar medidas que

pudessem reeleger o presidente Jair

Bolsonaro. O Ministério da Saúde, bem

como a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa), não escaparam dessa

lógica, uma vez que apenas duas

movimentações ocorrem ao todo no corpo

dos órgãos.

Entretanto, vale destacar que a Anvisa é

um caso em especial: com boa parte dos

cargos comissionados preenchidos, a

Agência passa por uma falta de mão de

obra técnica. O órgão vem perdendo

servidores desde o início do governo

Bolsonaro e ainda não foi realizado outro

concurso para que novos servidores

fossem contratados. Tal cenário faz com

que os esforços da Agência no momento

estejam voltados a fazer com que esta

continue com seus ritos e processos de

forma rotineira, para que a ausência de

mão de obra afete o mínimo possível a

liberação ou suspensão de pedidos nas

áreas em que a Anvisa é responsável.

Já por parte do Ministério da Saúde, o

ministro Marcelo Queiroga acabou por agir

como apoio político à campanha de

Bolsonaro, anunciando novas medidas e

contendo algumas polêmicas –

principalmente, com relação ao Orçamento

para 2023 na área da Saúde, em que

houve diminuição significativa no Projeto

de Lei Orçamentária Anual de 2023.
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Gerente-Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância 

Sanitária (GGMON)

Coordenador-Geral de Aquisição de Insumos Estratégicos

Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva

Vago Franklin Martins Barbosa

Suzie Marie Teixeira Gomes
Cássia de Fátima Rangel 

Fernandes

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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EVENTOS

9
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DOMINARAM A 

AGENDA DAS 

AUTORIDADES
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DEDICOU MAIS 
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RECEBEU O 

MINISTÉRIO?

Além disso, o ministério manteve o forte

contato com o Poder Executivo,

participando de ações em nível regional e

reuniões estratégicas com os ministérios

da Economia e da Educação, visando o

desenvolvimento do setor de saúde. Por

fim, também cabe destacar que parte da

agenda das autoridades não foi publicizada

pelo Ministério da Saúde, principalmente

no último terço do mês.

Durante outubro, o ministro Marcelo

Queiroga manteve o fluxo de viagens e

visitas a hospitais de diferentes regiões do

país. Também continuou a participar de

uma série de eventos do setor de saúde -

doze ao total -, como o seminário "O futuro

da indústria farmacêutica no Brasil“ e

campanhas de vacinação. Tais atividades

também estão relacionadas à campanha

eleitoral durante o mês de outubro, e os

possíveis ganhos políticos para o governo.

Apesar do setor privado apresentar menos

espeço nas agendas do ministro e do

secretário-executivo, Bruno Dalcolmo, em

termos de participação percentual, tem-se

um aumento absoluto – com 12 encontros

realizados, em comparação a 9 no último

mês. Ademais, enquanto houve uma

redução na dedicação a assuntos internos,

destaca-se maior abertura a imprensa,

tanto por meio de coletiva quanto pela

participação em entrevistas para diferentes

mídias.

20%

6%

2%

10%

4%

37%

2%

2%

13%

4%

16%

6%

9%

12%

31%

1%

3%

19%

3%

Executivo Federal

Executivo Regional

Imprensa

Iniciativa Privada

Internacional

Interno

Judiciário

Legislativo Federal

Outros

Terceiro Setor

Outubro Setembro
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QUAIS TEMAS 

O MINISTÉRIO 

DISCUTIU?

Por fim, cabe destaque à articulação do

setor de odontologia por meio do Poder

Legislativo, com a deputada Carla Dickson

(União/RN). A audiência reuniu o Conselho

Federal de Odontologia, associação,

sindicato e conselho de odontologia do Rio

Grande do Norte, além da Federação

Interestadual, para debater com

representantes do ministério relacionados

ao tema, junto ao ministro.

Visitas a hospitais voltaram a ocupar parte

relevante dos compromissos do ministro da

Saúde durante outubro. Desse modo,

debates relativos à gestão hospitalar

voltaram a ser um dos destaques da

agenda. Além disso, o engajamento da

iniciativas privadas também ampliaram as

abordagens em torno do tema de

medicamentos, que ganhou mais

proeminência ao longo do mês.

Dois temas entraram na pauta do

ministério este mês: a tecnologia em

saúde, com a participação em seminário

voltados ao tema; e cardiologia, com

conversas com a Sociedade Brasileira de

Cardiologia e outros stakeholders

relacionados à área. Por outro lado, apesar

do destaque do Outubro Rosa por parte do

Ministério da Saúde, o tema de oncologia

não ganhou mais espaço na agenda das

autoridades.

1%

3%

2%

1%

4%

2%

6%

1%

1%

2%

32%

6%

38%

2%

1%

3%

1%

8%

6%

1%

19%

52%

1%

8%

Alimentos

Atenção
Especializada

Atenção Primária à
Saúde (APS)

Cardiologia

Doenças
Contagiosas

Educação e pesquisa

Farmácias

Hospitalar

Medicamentos

Medicina

Oncologia

Outros

Saúde Pública

Sem informações

Tecnologia em
Saúde

Vacinação

Outubro Setembro
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AUTORIDADES

ANVISA
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1
REUNIÕES DA 

DIRETORIA 

COLEGIADA

2
REUNIÕES COM A 

INICIATIVA PRIVADA

PAUTAS DE 

REGULAMENTAÇÃO

DOMINARAM A 

AGENDA DAS 

AUTORIDADES

ANTONIO 

BARRA 

TORRES
DIRETOR COM MAIS 

AGENDAS SETORIAIS
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QUEM OS 

DIRETORES 

RECEBERAM?

O Executivo Federal também aumentou

consideravelmente por reuniões da Meiruze

Souza Freitas com a ApexBrasil e do Alex

Machado Campos com o Comitê para Gestão

da Rede Nacional para a Simplificação do

Registro e da Legalização de Empresas e

Negócio (CGSIM) 2022, que tem o objetivo de

padronizar procedimentos, regulamentar

registro de pessoas jurídicas e aumentar a

transparência das empresas. Em contrapartida,

não surgiram movimentações significantes com

os outros setores.

Em função do período eleitoral, há

particularidades a serem consideradas na

análise da agenda, como o aumento das

reuniões internas e impedimentos na

disponibilização da agenda oficial. Após o

1° turno, a disponibilização de agendas

passou a apresentar problemas, tendência

que se seguiu até o fim das eleições

gerais.

A agenda de autoridades da Anvisa no

mês de outubro teve a maior participação

de reuniões internas do ano inteiro

(85,71%). Apesar de haver apenas uma

reunião da Diretoria Colegiada neste mês,

muitos encontros foram realizados no

Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP).

Além disso, Alex Machado Campos

participou de muitos alinhamentos internos

nos órgãos da Anvisa, como na GGFIS,

GSTCO, GGTAB, GMON. Importante

destacar que o Alex é novo na Terceira

Diretoria da Anvisa, em substituição ao

Daniel Pereira. Com a finalidade de

conhecer cada área, Alex está fazendo

reuniões com as gerências da Anvisa.

8,93%

1,79%

3,57%

85,71%

Executivo Federal

Executivo Regional

Imprensa

Iniciativa privada

Internacional

Interno

Judiciário

Legislativo Federal

Legislativo Regional

Outros

Sociedade Civil

Terceiro setor

Outubro 3 Trimestre

2 Trimestre 1Trimestre
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QUE TEMAS 

OS DIRETORES 

DISCUTIRAM?

Portanto, o tema voltará a aparecer quando

houver discussões sobre casos singulares

de COVID-19. Como exemplo, em

setembro, ocorreram discussões sobre

coronavírus devido à aprovação de vacinas

para bebês.

No mês de outubro, foi identificado uma

drástica redução na divulgação das pautas

das reuniões dos diretores da Anvisa,

diferindo dos meses anteriores. No entanto,

os compromissos divulgados foram voltados

para a área de Regulamentação, Produtos

para Saúde e Portos, Aeroportos e

Fronteiras, seguindo a linha de

compromissos de setembro. Durante o mês

de outubro, ocorreu a atualização de normas

para cruzeiros, tento em vista que o setor de

portos ainda possui certas restrições

relacionadas ao coronavírus. Portanto, tanto

em setembro, como no mês atual, o tema

ganhou notoriedade dentro da agenda dos

diretores da Anvisa.

O tema sobre COVID-19 desapareceu

novamente das agendas de autoridade.

Apesar de haver um monitoramento

frequente do cenário pandêmico, pautas

específicas tornaram-se cada vez mais

ausentes, devido à diminuição de casos

graves e a normalização da pandemia.

40%

0%

0%

4%

56%

0%

29%

28%

0%

13%

29%

0%

14%

23%

9%

2%

36%

16%

0%

53%

3%

3%

23%

17%

Covid-19

Outros

Portos, aeroportos e
fronteiras

Produtos para saúde

Regulamentação

Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária

Outubro 3° Trimestre 2° Trimestre 1° Trimestre
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CENÁRIO 

ANVISA

Criada em 1999, a Agência

possui a finalidade de promover a

proteção à saúde da população,

por meio do controle sanitário da

produção, comercialização e uso

de produtos e serviços sujeitos à

vigilância sanitária.

Durante 2022, as atividades da

Agência voltaram à normalidade

após períodos de turbulência

causados pela Covid-19. Nesse

sentido, os últimos três meses de

atuação da Anvisa foram

marcados por ações protocolares

e pelo avanço de questões

regulatórias diversas.

Tendo em vista este cenário, a

BMJ Consultores Associados

produziu este material a fim de

avaliar as principais ocorrências

dos últimos meses, bem como as

perspectivas para o próximo.
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ANTONIO BARRA - DIRETOR-PRESIDENTE

Mandato até 21/12/2024

• Médico cirurgião cardíaco e Contra-Almirante da Marinha.

• Foi diretor do Centro de Perícias Médicas da Marinha e do 

Centro Médico Assistencial da Marinha.

• Em julho de 2019, foi nomeado Diretor da Quinta Diretoria.

• Em abril de 2020, foi nomeado diretor-presidente substituto. 

Posteriormente tornou-se titular do cargo.

MEIRUZE FREITAS - 2ª DIRETORA

Mandato até 12/12/2024

• Especialista em regulação, é servidora de carreira da Anvisa, 

onde já atuou como superintendente de Medicamentos e 

Produtos Biológicos, gerente-geral de Toxicologia, coordenadora 

de Pós-Registro de Medicamentos e diretora-adjunta da Quarta 

Diretoria.

• Possui perfil predominantemente técnico e tem priorizado a 

aproximação com o diretor Antonio Barra.

COMPOSIÇÃO 

DA DICOL
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ROMISON MOTA – 4º DIRETOR

Mandato até 19/12/2025

• Servidor de Carreira da Agência desde 2005.

• Já atuou como Gerente-Geral de Gestão Administrativa

• Foi Diretor Substituto da 3ª Diretoria 

• Possui experiência no setor público e perfil predominantemente 

técnico. Foi indicado por Barra Torres para ocupar o cargo

ALEX CAMPOS – 3º DIRETOR

Mandato até 31/03/2025

• Formado em Direito, especialista em Direito Administrativo e mestre em 

Poder Legislativo.

• Na Câmara dos Deputados, atuou em cargos estratégicos como chefe 

de gabinete da 2ª secretaria, chefe de gabinete da 1ª Vice-Presidência 

e assessor da Liderança da Minoria, à época composta por DEM e 

PSDB, entre outros partidos.

• Em janeiro de 2019, foi nomeado chefe de gabinete do então ministro 

da Saúde, Henrique Mandetta (DEM/MS).

• Possui bom relacionamento com parlamentares, o que o ajudou na sua 

sabatina.

DANIEL MEIRELLES– 5º DIRETOR

Mandato até 24/07/2027

• Meirelles é graduado em Direito pela Universidade Estácio de Sá 

(UNESA), possui pós-graduação em Direito Constitucional e é 

especialista em Regulação de Saúde Suplementar. 

• É servidor de carreira da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), tendo ingressado no órgão em 2013.

• Daniel é irmão de Thiago Meirelles, antigo secretário-executivo adjunto 

da Casa Civil durante a gestão do general Walter Braga Netto. 

• Atuou como assessor especial do ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga.
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BALANÇO DO 

PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 

DANIEL PEREIRA 

COMO DIRETOR 

DA ANVISA

dele, uma vez que sua nomeação buscava

ser a representação de Jair Bolsonaro e do

ministro da saúde, Marcelo Queiroga, dentro

da instituição. Em suas primeiras reuniões,

Pereira manteve postura de resistência aos

votos e posições dos demais diretores.

Entretanto, nota-se que o diretor vem

mudado o seu comportamento, alinhando-se

cada vez mais com o restante do corpo

diretor.

Ademais, o trimestre também foi marcado

por grande quantidade de itens retirados de

pauta por Pereira – dos quais este era o

relator. Além itens relacionados à

dispositivos médicos e outros que envolvem

o setor farmacêutico, o diretor retirou itens

cuja a responsabilidade é da 5ª Diretoria –

fazendo com que boa parte deles acabasse

sendo deliberada em reuniões futuras.

Pereira também tem se destacado por ser

um diretor extremamente aberto às

demandas do setor regulado, tendo recebido

diversas empresas de diferentes setores

para o diálogo. Exemplo disso é a recente

aprovação da revisão de medidas sanitárias

excepcionais para cruzeiros marítimos,

oportunidade em que o diretor recebeu

diversos entes do setor para debater a

flexibilização.

Assumindo sua vaga no início de agosto

de forma atrasada, Daniel Pereira

completa 3 meses como parte da Diretoria

Colegiada da Anvisa. O diretor,

responsável pela 5ª Diretoria da Agência

(que contempla as áreas de portos,

aeroportos e farmacovigilância, dentre

outras), marcou o início de sua jornada

com turbulências em relação à sua ida

para o órgão.

Passados três meses desde sua entrada,

Pereira tem se comportado de maneira

pouco semelhante ao que era esperado
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ALEX CAMPOS 

ASSUME A 

TERCEIRA 

DIRETORIA

Em 27 de julho, o diretor Alex Machado

Campos assumiu a Terceira Diretoria da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) após 1 ano e 8 meses na

liderança da Quinta Diretoria. A

movimentação foi realizada após a saída

de Cristiane Jourdan da Agência e impacta

setores como saúde, produtos de limpeza

e cosméticos.

Alex Campos chegou à Terceira Diretoria

dividindo sua atenção com a Quinta

Diretoria, sendo responsável por ambas

até Daniel Pereira Meirelles apresentar-

se para assumir o cargo de diretor da

Anvisa. Desde então, Campos demonstrou

a abertura ao setor produtivo, com cerca

de 20% da agenda destinada a tais

compromissos – uma tendencia

apresentada também durante a gestão da

Quinta Diretoria. Ainda, o diretor vem

dedicando parte relevante de sua agenda a

temas regulatórios e a debater estudos e

inovações.

Com amplo histórico de atuação no âmbito

do Poder Legislativo e Executivo e um

perfil que pode ser considerado mais

aberto, a cada diretoria que assume há a

expectativa de melhoria do diálogo.

Ademais, devido a sua experiência com

gerenciamento, há expectativas de que o

diretor ajude a contornar cenários que se

mostraram mais complicados em

determinadas áreas da diretoria.

A Gerência de Produtos de Higiene,

Perfumes, Cosméticos e Saneantes

(GHCOS), por exemplo, encontra

dificuldades em dar celeridade a processos

de regularização e registros de produtos

desde 2021. Desse modo, a partir de seu

histórico de abertura ao setor privado, é

esperado que Alex Campos busque melhor

articulação e alinhamento para a

normalização do cenário encontrado, bem

como a adoção de medidas e normas que

contribuam para a melhor gestão e

organização dos processos de sua

diretoria.
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PRINCIPAIS 

DELIBERAÇÕES 

DO ÚLTIMO 

QUADRIMESTRE

• Agronegócio: alteração e inclusão de

monografias de ingredientes ativos;

• Bens de consumo: atualização de lista de

componentes autorizados para uso em

películas de celulose regenerada e

elaboração de resolução sobre definição,

classificação, parâmetros para controle

microbiológico e requisitos para rotulagem e

embalagem e requisitos e procedimentos

para a regularização de produtos de higiene

pessoal, cosméticos e perfumes;

• Saúde: elaboração de resolução sobre

classificação de risco, notificação e registro

e requisitos de rotulagem e instruções de

uso de dispositivos médicos; alteração de

procedimento especial relativo a novos

medicamentos destinados a doenças raras;

estabelecimento de procedimentos

temporários para análise e decisão de

petições de registro de medicamentos,

produtos biológicos e substâncias ativas e

revisão de requisitos de segurança e

desempenho de dispositivos médicos in

vitro.

Merecem destaque a proibição do uso do

ingrediente ativo carbendazim em produtos

agrotóxicos no Brasil, decisão tomada na 12ª

Reunião Extraordinária da Dicol, em 8 de

agosto, e a entrada em vigor do novo marco

regulatório de rotulagem nutricional de

alimentos embalados em 9 de outubro.

Estas medidas representaram a conclusão de

itens do projeto da Agenda Regulatória 2021-

2023 da Anvisa: reavaliação toxicológica dos

ingredientes ativos de agrotóxicos e a

modernização, depois de mais de uma década,

do marco regulatório, fluxos e procedimentos

para regularização de alimentos.

Nos últimos meses, a Anvisa retomou a

regularidade quinzenal de suas Reuniões da

Diretoria Colegiada (Dicol), anteriormente

comprometida pela ausência de parte do corpo

diretor: em quatro meses, a Dicol realizou oito

reuniões ordinárias.

As principais pautas aprovadas nestas reuniões

foram:

• Interesse geral: desobrigação do uso de

máscaras em aeroportos e aeronaves após

o encerramento da Emergência em Saúde

Pública de Importância Nacional em

decorrência da infecção humana pelo novo

coronavírus;
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ANVISA 

CARECE DE 

MÃO DE OBRA 

EM 2022

Com o congelamento da realização de

concursos públicos pela máquina federal, a

Anvisa tem se destacado entre os órgãos

que mais sofre com a falta de servidores

públicos atualmente. O número de

servidores atualmente é o menor desde

2001, ou seja, há mais de 20 anos o órgão

não se encontrava na situação em que

está atualmente. A situação se intensifica,

principalmente, devido às aposentadorias

que ocorreram nos últimos anos. Mesmo

assim, não são todos os funcionários que

estão aptos a se aposentar que o fizeram,

motivo pelo qual a Anvisa ainda consegue

manter seus trabalhos de alguma forma.

A falta de servidores está afetando todas

as áreas da Agência, desde análise

processual e administrativa, realizada em

sua sede, até o desembaraço sanitário que

ocorre em fronteiras, portos e aeroportos.

Essa primeira está fazendo com que a

Diretoria Colegiada tome decisões que

antes dificilmente eram tomadas, como a

simplificação de diversos procedimentos

nos quais a própria Anvisa estabeleceu

anteriormente – como, por exemplo, a

simplificação para anuência de ensaios

clínicos no caso de fármacos destinados à

tratamento de doenças raras, em que foi

retirada a obrigatoriedade de reunião para

solicitar tal pedido.

Além disso, o atual problema também tem

afetado os encontros da sociedade com os

diretores e seu corpo técnico, uma vez em

que estes justamente estão ocupados com

questões processuais e operacionais.

A prioridade do governo atualmente não é a

realização de concurso para o órgão. Isso

pode decorrer de diversos fatores, mas os

embates que o corpo diretor e,

principalmente, o diretor-presidente da

Anvisa, têm realizado desde o início da

pandemia com o governo de Jair Bolsonaro,

dificultam o diálogo para que a situação se

conserte.
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AGENDA 

REGULATÓRIA

Porém, a conclusão de 20 projetos em 2

meses é improvável e espera-se que a

Anvisa atualize os cronogramas da Agenda

para datas em 2023.

Por exemplo, o projeto de estabelecimento

de modelo de Ambiente Regulatório

Experimental (Sandbox Regulatório) ainda

encontra-se na fase de Análise de Impacto

Regulatório (AIR), não havendo assim tempo

para realização da demais etapas

regulatórias antes de dezembro.

Não obstante, o material apresenta a seguir

os 20 projetos previstos para conclusão em

2022, que mesmo atrasados, podem ser

priorizados pela Diretoria em 2023.

Os últimos meses de 2022 concentram a

expectativa de conclusão de 20 projetos da

Agenda Regulatória da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Agenda Regulatória é um instrumento de

planejamento da atividade normativa que

contém o conjunto dos assuntos prioritários a

serem regulamentados pela Anvisa durante

sua vigência (2021-2023), com o objetivo de

aprimorar o marco regulatório em vigilância

sanitária, promovendo a transparência e a

previsibilidade.
1
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1

1

1

2

2

2

4

4

Farmacopeia

Organização e
Gestão do SNVS

Portos, Aeroportos e
Fronteiras

Serviços de Saúde

Tabaco

Cosméticos

Alimentos

Assuntos
Transversais

Medicamentos

Agrotóxicos

Produtos para a
Saúde



TEMA 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

Assessoria de Melhoria da 

Qualidade Regulatória 

(ASREG)

Agrotóxicos
Estabelecimento de critérios e 

parâmetros para produtos agrotóxicos

Gerência-Geral de 

Toxicologia (GGTOX)

Agrotóxicos
Regulamentação de produtos 

fitoquímicos e biológicos

Gerência-Geral de 

Toxicologia (GGTOX)

Alimentos
Aperfeiçoamento da regulamentação da 

rotulagem de alimentos embalados

Gerência-Geral de 

Alimentos (GGALI)

Alimentos
Atualização do marco regulatório de 

materiais 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)

Organização e Gestão 

do SNVS

Harmonização de procedimentos no 

âmbito do SNVS

Gerência-Geral de 

Inspeção e Fiscalização 

Sanitária (GGFIS)



TEMA CONTEXTO ÁREA RESPONSÁVEL

Medicamentos

Revisão da RDC nº 98/2016, que 

dispões sobre os medicamentos isentos 

de prescrição (MIP)

Gerência-Geral de 

Medicamentos (GGMED)

Medicamentos

Revisão da regulamentação de produtos 

de Cannabis para fins medicinais 

(revisão da RDC nº 327/2019)

Gerência-Geral de 

Medicamentos (GGMED)

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 (Revisão da RDC 

548/2021)

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
Boas Práticas em Farmácias - 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)
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