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8ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
 

16 de maio de 2022 

Participantes: 

● Antonio Barra Torres (Diretor-presidente e 1ª Diretoria); 

● Meiruze Sousa Freiras (2ª Diretoria); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria); 

● Alex Campos (5ª Diretoria) 

 

Comentários BMJ 

 

O diretor-presidente, Antonio Barra Torres, pontuou que, conforme solicitado pelo 

Ministério da Saúde, seriam discutidos no presente momento os aspectos relevantes para 

manutenção do status de segurança sanitária necessários ao enfrentamento da pandemia de 

Covid-19 ainda em curso. Ademais, realizou críticas à quem afirmou que a Agência irá obrigar 

ou desobrigar regras relacionadas à pandemia, uma vez que não há tal entendimento entre a 

Diretoria Colegiada. 

Já a diretora Cristiane Jourdan, afirmou que a pandemia ainda não teve seu fim 

decretado e que é preciso que o Governo Federal e a população fiquem em estado de alerta 

para as novas variantes que estão surgindo ao redor do mundo, como, por exemplo, em Xangai, 

na China. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para prorrogar a vigência de normas 

em razão da declaração do fim da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) relacionada ao SARS-CoV-2.  

e 



www.bmj.com.br 
 

Brasília: SHIS QI 25 CJ 12 Casa 15, Lago Sul CEP: 71.660-620. TEL: +55 61 3223-2700  
São Paulo: Rua Ramos Batista, 152 – 13º andar. Ed. Atlanta CEP: 04.552-020. TEL: +55 11 3044-5441 

Belo Horizonte: Avenida Getúlio Vargas, 671, Cj. 7 a 12, Funcionários, CEP 30.112-020. Tel.: +55 31 3657-7768 

 

Item 2.4.10 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que prorroga a vigência de normas 

em razão da declaração do fim da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN) relacionada ao SARS-CoV-2. 

e 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para revogar Resoluções de 

Diretoria Colegiada em virtude da publicação da Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, 

do Ministro de Estado da Saúde, que declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV). 

 

● Diretor Relator:  Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda. 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta 

Pública (CP) para enfrentamento de situação de urgência e dispensa do Monitoramento 

e da Avaliação do Resultado Regulatório (M&ARR) por serem atos normativos de 

vigência temporária, para os quais, em razão do tempo de vigência, a realização de 

M&ARR se caracteriza como improdutiva. 

● Resultado: Aprovado. 

O diretor relator pontuou que o item trata da manutenção de medidas para combate ao 

Covid-19, já autorizados pela Anvisa, pelo prazo de 365 dias, podendo ser ampliada por 

solicitação do Ministério da Saúde ou corpo técnico da Agência. Dentre as medidas, estão: 

• permissão para concessão de novos pedidos de autorização de uso 

emergencial para medicamentos; 

• priorização da avaliação para pesquisas clínicas, autorização de uso 

emergencial, registro de vacinas, testes, diagnósticos e medicamentos 

indicados para tratamento da Covid-19; 

• manutenção regulamentações que facilitaram os mecanismos da 

importação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária utilizados no 

enfrentamento da Covid-19 ou no cenário de desabastecimento; 

• manutenção da autorização da utilização de testes rápidos para Covid-19 

em farmácias; e 

• manutenção da permissão para laboratórios federais em defesa 

agropecuária realizarem análises para diagnóstico de Covid-19. 

Em seguida, esclareceu que os itens foram pedidos pelo MS e que o corpo da Agência estava 

em concordância com as solicitações. Dessa forma, declarou que a necessidade de extensão da 

vigência das normas se sustenta na importância de garantir segurança jurídica em cenário de 

transição após o término da ESPIN, de forma que não haja descontinuidade ou ruptura no 

desenvolvimento, regularização e fornecimento de medicamentos e vacinas para 

enfrentamento da doença.  

Ao todo serão prorrogadas 18 normas. Além disso, serão revogas RDCs que já foram 

revogadas tacitamente, em virtude do fim da ESPIN, estando essas de acordo com o “Revisaço”. 
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Item 2.1.4 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 456, de 17 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem 

adotadas em aeroportos e aeronaves em virtude da situação de Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional decorrente do surto do novo coronavírus - SARS-CoV-2. 

e 

Item 2.4.23 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada para alterar a RDC nº 456, de 17 de 

dezembro de 2020, que dispõe sobre as medidas a serem adotadas em aeroportos e aeronaves 

em virtude da situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do 

surto do novo coronavírus - SARS-CoV-2. 

● Diretor Relator:  Alex Machado Campos 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 2.8 - Controle sanitário na importação de 

bens e produtos para fins de Vigilância Sanitária. 

● Excepcionalidade: Dispensas de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta 

Pública (CP) para enfrentamento de situação de urgência, e dispensa de Monitoramento 

e Avaliação de Resultado Regulatório (M&ARR) por ser ato normativo de vigência 

temporária e de caráter excepcional. 

● Resultado: Aprovado. 

O diretor relator pontuou que a normativa estabelece o uso de máscaras nos locais 

supracitados, bem como trata de questões relacionadas ao desembarque por fileiras, limpezas 

de aeronaves e uso de ônibus nos terminais aeroportuários. Seu relatório foi pela continuidade 

do uso de máscaras em aeronaves e aeroportos, uma vez que o tema já havia sido tratado com 

as operadoras de voo, bem como órgãos da administração federal pública relacionados, como a 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Secretaria de Aviação Civil (SAC/MInfra). 

 Dessa forma, são as novas medidas da RDC: 

• retomada do serviço de alimentação a bordo;  

• volta do uso da capacidade máxima dos ônibus que realizam transporte 

interno dentro dos aeroportos;  

• retirada da restrição de limpeza e desinfecção mediante aeronave vazia; 

• novas instruções e mensagens, adaptadas ao período atual; e 

• retirada da obrigatoriedade do desembarque por fileiras. 

 

 


