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

Consultores Associados, você verá que o mês de maio representou o

fim oficial da Emergência causada pela COVID-19 no país. Além

disso, o Congresso Nacional se viu movimentado por pautas

relacionadas à alimentação, ao passo que discussões sobre

medicamentos seguem movimentando a agenda do setor de saúde.

Esse e outros destaques estão no documento.

Aproveite a leitura!
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INTERFERÊNCIAS NA ANVISA EM PAUTA

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) da Câmara aprovou a

realização de audiência pública sobre as interferências praticadas no âmbito da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A audiência, ainda sem data para

ocorrer, foi motivada por denúncias de Cristiane Jourdan, que deixará a Diretoria da

Agência em junho e será substituída por Daniel Meirelles, Secretário-Executivo do

Ministério da Saúde. Segundo Jourdan, a Anvisa é influenciada pela indústria e pelo

Poder Legislativo. Ademais, afirma que Meirelles foi o responsável por parecer do

Ministério contra a sua recondução, favorecendo assim seus próprios interesses.

Os problemas na Diretoria reverberam nas áreas de sua responsabilidade.

No caso da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes

(GHCOS), por exemplo, tem-se observado dificuldades nos últimos meses, desde que

Rodrigo Ottoni assumiu como gerente. Essas dificuldades incluem tratativas com as

áreas técnicas e aumento de avaliações de irregularidades. Assim, tais instabilidades

nos cargos diretivos acabam resultando nas dificuldades encontradas nos níveis

técnicos da Agência.



Em maio, duas das principais redes de fast food sofreram denúncias de publicidade

enganosa por divulgarem produtos com nome de alimentos que não constavam em sua

composição. Após grande repercussão, foi realizada audiência pública sobre o tema na Comissão

de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado

Federal, no dia 12 de maio.

Esse caso reaqueceu o debate sobre propaganda enganosa no setor de alimentos. O

tema tem apelo social e, por conta disso, pautas dessa natureza tendem a dar visibilidade aos

parlamentares. Vale destacar que tais impactos não se restringem aos restaurantes fast-food,

mas à indústria de alimentos como um todo, especialmente em questões relacionadas a

nomenclatura de produtos e rotulagem de alimentos.

Um dos segmentos impactados por essa discussão foi o de fórmulas infantis. Nos

debates relacionados ao tema, a suposta similaridade de embalagens de fórmulas com outros

produtos, como leite em pó e compostos lácteos, foi apontada por organizações do terceiro setor

como um problema. Assim, vale notar que essa discussão teve desdobramentos setoriais e tende

a seguir com destaque nos próximos meses, podendo ser usada como pretexto para impulsionar

discussões sobre novas políticas públicas e mudanças regulatórias.

DEBATE SOBRE PUBLICIDADE ENGANOSA IMPACTA SETOR DE 
ALIMENTOS 



PANORAMA DE ALIMENTOS NO CONGRESSO

Neste mês de maio a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal

recebeu dois projetos importantes do setor de alimentos que aguardam a apreciação em

decisão terminativa, não exigindo a análise pelo plenário da casa. O PL 6033/2019, que institui

incentivos fiscais para operações com produtos sem lactose e produtos orgânicos e o PL

2183/2019, que institui Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a

comercialização da produção e da importação de refrigerantes e bebidas açucaradas, aprovado

na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Cabe destacar que na CAE o primeiro PL aguarda

designação de relatoria, enquanto o outro teve sua relatoria avocada pelo Senador Otto

Alencar (PSD/BA). Outra movimentação relevante na pauta é o requerimento de urgência para

o PL 2484/2021, que institui a obrigatoriedade de incluir nos produtos alimentares livres de

glúten o símbolo do Grão Cruzado (Brasil) na parte da frente do produto. Estas movimentações

indicam de que a pauta de alimentação tem chamado atenção e engajado os parlamentares

nas discussões, principalmente após as denúncias de publicidade enganosa referente ao

Burguer King e ao McDonalds. Além disso, o setor deve ficar atento as movimentações na

pauta dada a proximidade das eleições, uma vez que o período eleitoral pode incentivar os

parlamentares a seguirem atuando nesta agenda.
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Em maio, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil

(ENANI) debateu os resultados publicados em seu sexto relatório, relativo ao

uso de suplementos de micronutrientes em crianças menores de 5 anos.

Assim como as publicações anteriores, os dados apresentados no estudo

podem influenciar a atualização de políticas públicas voltadas ao tema. Neste

caso, apesar da identificação de um alto índice de suplementação em

crianças, a política pública de micronutrientes tornou-se mais focalizada.

Isso se deve a preocupação com o excesso do uso de

suplementação de micronutrientes apresentada pelos representantes do

Ministério da Saúde, que defendem a centralização do uso em crianças

vulneráveis. Com isso, junto da prevista divulgação dos dados relativos a

motivação e padrões de consumo dos suplementos, são esperadas novas

ações do Ministério, que podem incluir a modificação de políticas públicas e

regulamentações, e a realização de campanhas de conscientização.

ENANI-2019: NUTRIÇÃO INFANTIL E SUPLEMENTAÇÃO

https://enani.nutricao.ufrj.br/index.php/relatorio-6-uso-de-suplementos/


Durante o mês de maio, a Secretaria de Defesa Agropecuária (MAPA)

publicou normativos que discutem a qualidade, fiscalização e monitoramento de

produtos de origem vegetal.

As publicações indicam o interesse da pauta por parte do Executivo,

direcionadas pela segurança e melhoria dos produtos ofertadas ao consumidor,

ademais a consulta é importante para a participação do setor no processo de

construção da política. Cabe destacar que a consulta pública será guiada pelo

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (SISBI-POV).

Os programas estão interligados, estando presentes em todas as etapas

da cadeia produtiva, visando garantir a rastreabilidade dos produtos, o padrão de

qualidade, autenticidade e de segurança. Além disso, as ações objetivam garantir a

proteção ao consumidor de produtos fraudados e atender as demandas do

mercado internacional, tornando os produtos aptos à exportação, sendo passíveis

de agregar valor à indústria brasileira de alimento.

MAPA PUBLICA ATOS SOBRE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Publicações

Minuta do Regulamento da Inspeção de Produtos 
de Origem Vegetal - Portaria nº 578/2022

Programa Nacional de Qualidade de Produtos de 
Origem Vegetal - PNQUALIPOV

Programa Nacional de Monitoramento das 
Cadeias Produtivas dos Produtos de Origem 

Vegetal - PNMONITOR

Programa Nacional de Prevenção e Combate à 
Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem 

Vegetal - PNFRAUDE

Programa Nacional de Controle de Resíduos e 
Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal-

PNCRC/Vegetal

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-578-de-13-de-maio-de-2022-402116958
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-572-de-9-de-maio-de-2022-398636238
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-571-de-9-de-maio-de-2022-398636564
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-573-de-9-de-maio-de-2022-398636484
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sda-n-574-de-9-de-maio-de-2022-398636158


O mês de maio foi marcado por movimentações da Medida Provisória

(MP) 1095/2021, editada pelo Poder Executivo com o intuito de revogar o Regime

Especial da Indústria Química (REIQ). A matéria, que foi aprovada tanto pela

Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, segue agora para sanção

presidencial, que deve ocorrer em até 15 dias.

Apesar de o Congresso ter optado pela prorrogação do regime até

2028, a rejeição da maior parte dos dispositivos aprovados pelo Senado Federal

deve desagradar o setor químico nacional, especialmente no que tange a

regulamentação das contrapartidas previstas na lei. Sob a forma aprovada pelos

deputados, o setor corre risco de ficar sem o regime até que o regulamento em

questão seja editado. Isso preocupa o setor, uma vez que o Poder Executivo é

abertamente contrário aos benefícios e pode atrasar a regulamentação da medida

como estratégia para revogá-lo. Sendo assim, os esforços devem ser voltados para

garantir que o Executivo seja sensibilizado acerca da necessidade de edição de tal

regulamento de forma a evitar maiores impactos para o setor.
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Tramitação da MP

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


SAÚDE



MINISTÉRIO DA SAÚDE PREPARA MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE 
SUNSHINE ACT

O Ministério da Saúde (MS) tem negociado a publicação de uma Medida

Provisória (MP) que trata sobre conflitos de interesse entre médicos e a indústria

farmacêutica. A ideia é que a política seja similar ao Sunshine Act, legislação dos

Estados Unidos da América (EUA) que exige que fabricantes divulguem pagamentos

ou relações financeiras mantidas com profissionais da saúde.

Inicialmente, esta política de transparência afeta as indústrias farmacêutica e de

produtos para saúde, e a intenção do governo é manter a regulação de modo a não

afetar setores diversos, como de alimentação e nutrição. Apesar disso, como a

medida provisória precisará tramitar pelo Congresso Nacional, a possibilidade de

abarcar outros setores não está totalmente descartada.

A medida é especulada desde quando episódios como o da “Máfia das

Próteses” foram expostos, além disso, sua publicação neste momento faz parte de

diversas ações do Governo Federal para demonstrar transparência e serve como

uma das respostas do MS aos casos de desvios de conduta apontados pela Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.



Em 22 de abril, o Ministério da Saúde (MS) anunciou o fim do estado de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência do
coronavírus. Dessa forma, com a revogação, tudo que estava ligado à declaração de
emergência foi automaticamente revogado a partir de 22 de maio. Por isso, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou três Resoluções de Diretoria Colegiada
(RDC) sobre o assunto:

• RDC 683/2022: que prorrogou em 365 dias a vigência de RDCs que haviam sido revogadas pelo
encerramento da ESPIN;

• RDC 684/2022: que trata sobre as medidas adotadas em aeroportos e aeronaves, como o uso de
máscara;

• RDC 702/2022: que revogou medidas adotadas durante o período da pandemia, como a RDC
382/2020 (procedimentos sobre fórmulas de nutrição enteral e infantil); a RDC 392/2020 (Boas
Práticas de Fabricação e de Importação de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos); a RDC 476/2021
(importação e distribuição de medicamentos contra Covid-19); e a RDC 495/2021 (venda de
preparações antissépticas ou sanitizantes).

Dessa forma, apesar dos embates, houve concordância entre as duas principais
instituições responsáveis pela saúde no Brasil (MS e Anvisa), sobre a descontinuidade de
algumas normas sanitárias utilizadas para o combate à pandemia. Assim, dá-se um pouco
mais de previsibilidade sobre as medidas que serão mantidas mesmo com o fim da ESPIN,
além de reforçar o processo de “volta à normalidade” que diversos setores passam, em
relação a produção e atividades presenciais.

REVOGAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS RELATIVOS À PANDEMIA



Desde o fim de 2021, o Brasil enfrenta uma crise de escassez de medicamentos nas

redes de saúde pública e privada. Faltam desde remédios básicos, como antibióticos,

analgésicos e anti-inflamatórios, a remédios de alto custo. Entidades do setor apontam como

prováveis motivos para a crise novos lockdowns na China e o conflito na Ucrânia, que afetam a

cadeia logística internacional e, com isso, o abastecimento desses produtos.

Na segunda-feira (30), a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Conselho Nacional de

Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) encaminharam novamente ofício ao Ministério

da Saúde (MS) sobre a crise. Estados e municípios começam a relatar o adiamento de cirurgias

eletivas de usuários do sistema de saúde público. Caso medidas não sejam tomadas em breve,

a pasta e o Governo Federal continuarão sendo pressionados por autoridades regionais, o que

pode prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para reeleição.

Em abril, o MS afirmou estar trabalhando em conjunto com a Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) para descobrir as causas do problema e encontrar soluções. Era

esperado que na última segunda-feira o Ministério tivesse pronta a lista dos medicamentos e

insumos em falta, mas ela não foi divulgada. A escassez de medicamentos significa, por hora,

menor compra de remédios pro setor, principalmente de farmacêuticas nacionais, mas indica

mais oportunidades no futuro, como a compra internacional de medicamentos e abertura de

licitação pra empresas estrangeiras.

CRISE DE DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS



A Câmara dos Deputados realizou uma série de seminários entre 24 e 26 de maio com o

intuito de marcar a Semana Nacional de Combate ao Câncer. Os eventos foram promovidos pela

Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil e pela Frente Parlamentar Mista em prol da Luta

Contra o Câncer, com o objetivo de debater a importância do diagnóstico, as principais diferenças

entre os tipos de tratamento, a prevenção, os desafios, como o uso da tecnologia favorece a luta

contra o câncer; além da necessidade de reabilitação e combate à doença no Brasil.

Durante os eventos, a relatora da Comissão Especial, deputada Silvia Cristina (PL/RO) e o

deputado Weliton Prado (Pros/MG), Presidente da mesma comissão, anunciaram que pretendem

apresentar ao Ministério da Saúde, em novembro, um Plano Nacional de Combate ao Câncer.

Os seminários marcam também a retomada dos debates de temas na área de saúde no

momento pós pandemia e reforçam cobranças antigas feitas ao Ministério da Saúde, como a

necessidade de reforço para diagnóstico, disponibilização de medicamentos e equipamentos de

radioterapia. Os eventos reforçam também a necessidade de atenção da demanda reprimida dos

pacientes oncológicos após o período pandêmico.

SEMANA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER



A Comissão Intergestores Tripartite realizou, na última quinta-feira (26), sua 5ª

Reunião Ordinária de 2022. Dentre os temas tratados durante o evento, estão o

financiamento de medicamentos incorporados no SUS (como o Ridisplam, para atrofia

muscular espinhal), a situação atual da pandemia de Covid-19 na perspectiva dos estados e as

internações pediátricas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Além disso, também

foi destacada a atual escassez de medicamentos nos entes federados, tema que tem gerado

grandes debates e ofícios de entidades de estados e municípios alertando sobre o possível

desabastecimento no país.

Ao realizar debate sobre tópicos relacionados à Covid-19 e SRAG, o Conselho

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) demonstrou preocupações relacionadas ao

aumento de casos de Covid-19 no país. Já está sendo reportada tal elevação, bem como o

aumento de internações nos hospitais, de forma que o assunto foi abordado não apenas pelo

CONASS, mas também pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde

(CONASEMS), em discurso na reunião. Foi apontado que o Brasil pode estar enfrentando

silêncio epidemiológico, uma vez que o nível da testagem e disponibilidade de testes

diminuiu.

COMISSÃO TRIPARTITE REALIZA SUA QUINTA REUNIÃO DO ANO



O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou, no dia 23 de maio, a

Resolução 696/2022, que normatiza a atuação da Enfermagem na Saúde Digital, a

Telenfermagem. O Conselho considerou o avanço do uso de recursos de Tecnologia de

Informação e Comunicação (TIC) para produção e disponibilização de informações.

A publicação da normativa vai ao encontro da Resolução 2314/2022, do Conselho

Federal de Medicina (CFM), que define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços

médicos mediados por tecnologias de comunicação. Também é esperada publicação de

Portaria, pelo Ministério da Saúde, regulamentando a Telemedicina, de forma que as

Resoluções dos Conselhos adiantam o que está por vir por parte do órgão.

Apesar de ainda não haver indícios de que outras entidades seguirão por esse

caminho, a publicação das duas Resoluções e a expectativa de Portaria via MS sobre o tema

indicam a crescente relevância desse e a tendência de que outras classes dos profissionais da

saúde publiquem textos em consonância.

Somando-se as publicações e o avanço do PL 1998/2020, há grandes chances de

avanços sobre o tema ainda neste ano devido à falta de Portarias ou Leis sobre o assunto.

TELENFERMAGEM É NORMATIZADA PELO CONFEN

https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cofen-n-696-de-17-de-maio-de-2022-401809728
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cfm-n-2.314-de-20-de-abril-de-2022-397602852
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2249925


CENÁRIO: VARÍOLA DOS MACACOS

Em maio de 2022 começou o maior surto de varíola dos macacos fora da África. O

vírus já existe há mais de 50 anos no continente africano, mas só em 2003 foi

identificado em outras regiões. Até 27 de maio, nenhuma morte foi registrada. A

gravidade, a letalidade (varia de 0% a 11%) e o nível transmissão são menores ao da

Covid. Os sinais iniciais são febre, dor de cabeça, dores musculares, e linfonodos

inchados. A transmissão se dar por meio de contato com animais, humanos ou

superfícies contaminadas. A vacina contra a varíola humana já existe e é eficaz para

controlar surtos da variante.

Atualmente, o Brasil possui dois casos suspeitos da varíola dos macacos. A

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientou medidas como uso máscaras,

higienização das mãos e distanciamento em aviões e aeroportos, para evitar a dispersão

do vírus no Brasil. Em 23 de maio, o Ministério da Saúde criou uma “sala de situação”

para monitorar o cenário da doença. O órgão diz estar elaborando um plano de ação

para o rastreamento de suspeitas no país. Além disso, o Ministério da Ciência, Tecnologia

e Inovações criou uma câmara técnica temporária de pesquisa sobre a doença – a

CâmaraPox MCTI. Formada por especialistas em varíola, o objetivo é acompanhar os

estudos científicos e assessorar sobre estratégias de combate ao vírus.

Nesse sentido, após a experiência com a Covid-19, o Brasil se mostra bem

mais preparado para uma uniformização da definição de casos e suspeitas, e no

processo de tomada de decisão. Há diálogos com o Ministério da Saúde, Anvisa e o

Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Neste momento, é improvável que

o surto se torne uma pandemia e que haja impacto significativo nos setores econômicos.
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AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

Novos atores presentes na agenda dos diretores

Apesar da tendência de destinar a principal parte da atuação ao âmbito

interno da Agência, os diretores apresentaram encontros com uma variedade

maior de atores neste mês. Portanto, cabe destacar a forte participação do

Diretor-Presidente, Antônio Barra Torres, em eventos no exterior e reuniões

com autoridades de nível internacional, como a Organização Pan-Americana

de Saúde (OPAS), que representaram quase 10% da agenda total dos

diretores. Além disso, a diretora Cristiane Jourdan esteve presente no Fórum

Nacional da Concorrência e da Regulação, realizado pela Associação dos

Juízes Federais, que representou o primeiro compromisso diretamente

relacionado ao âmbito jurídico em 2022. Entre os compromissos mais

variados, os diretores participaram de feiras e de reunião com representante

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Por outro lado, cabe mencionar que houve menor disponibilidade para

atores do setor privado brasileiro, com uma queda de mais de 50% em

termos de participação na agenda. Nesse sentido, foram divulgados apenas

três encontros dos diretores com a iniciativa privada. Além disso, também foi

indicada queda nos contados com representantes federais, tanto no âmbito

do Executivo quanto do Legislativo.
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AGENDA DE AUTORIDADES
ANVISA

Covid-19 perde espaço nas discussões da Anvisa

Em maio, devido ao arrefecimento da pandemia no Brasil, além

do fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional

(Espin), o número de compromissos dos diretores da Anvisa

relacionados ao tema da Covid-19 foi reduzido em cerca de 32%. Em

seu lugar, cresceu a quantidade de atividades das autoridades sobre

produtos para a saúde e regulamentação.

Apesar dessa alta, a agenda da Diretoria Colegiada se concentrou,

principalmente, em demandas e reuniões internas relacionadas à

regulamentação, sem destaques para pautas específicas. A expectativa

para o próximo mês é que cresça na Anvisa o debate sobre a atual crise

de escassez de medicamentos no país, que se agravou em maio.
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Farmacopeia

Fiscalização e monitoramento

Medicamentos

Produtos para saúde

Regulamentação

Saneantes

Serviços de saúde

Que temas os Diretores discutiram?

Maio Abril 1º Trimestre
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