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19ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
 

29 de setembro de 2021 

Participantes: 
• Antonio Barra Torres (1ª Diretoria/Presidência); 

• Meiruze Sousa Freiras (2º Diretoria); 

• Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

• Rômison Mota (4ª Diretoria) e; 

• Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Avaliação BMJ 

 

Antonio Barra Torres, Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa), deu início à 19ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada (DICOL) fazendo um 

comentário referente à ação recente da Anvisa na salvaguarda da segurança sanitária brasileira 

nas fronteiras aéreas, quando, segundo ele, a temática da vacinação contra a Covid-19 foi 

levantada mais uma vez. 

Barra Torres ressaltou que vacina alguma, no passado ou presente, foi capaz de garantir 

100% de proteção aos vacinados, mas que aumenta a segurança de quem a recebe e das pessoas 

em seu convívio. Em decorrência disso, para ele, é necessário manter medidas não 

farmacológicas de proteção contra o coronavírus, apesar do avanço da imunização no Brasil.  

O Diretor-Presidente reforçou, ainda, que, de acordo com recomendação técnica da 

Anvisa adotada pelo Ministério da Saúde, mesmo aqueles que já foram completamente 

imunizados contra o vírus precisam respeitar os prazos de isolamento ao passar por países na 

lista de restrições do Brasil. A fala de Barra Torres foi endossada por todos os diretores. 

Barra Torres incluiu na pauta proposta de Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) para 

revogação da RDC 538/2021, que dispõe do aperfeiçoamento do controle e fiscalização de 

substâncias psicotrópicas anorexígenas e dá outras providências. A pedido de Meiruze Freitas, da 

2ª Diretoria, foi incluído também item extra pauta de abertura de processo regulatório e RDC 

para dispor, de forma extraordinária e temporária, sobre a permissão de usos de medicamentos 

e produtos usados no tratamento e prevenção da Covid-19 provenientes dos estoques 
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remanescentes de ensaios clínicos conduzidos ou em andamento no Brasil, em virtude da 

situação emergencial na saúde pública.  

O 5º Diretor, Alex Torres, solicitou a inclusão na pauta proposta de abertura de processo 

regulatório e de Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) que dispõe sobre critérios e 

procedimentos temporários e excepcionais para importação de radiofármacos industrializados 

constantes na Instrução Normativa (IN) 81/2020 da Anvisa. 

Durante a votação, os outros participantes apoiaram amplamente as posições dos 

relatores das propostas, e todos os itens adicionados na pauta foram aprovados por unanimidade 

pela Diretoria Colegiada. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 – Proposta de abertura de processo regulatório para atualização da Lista das 

Denominações Comuns Brasileiras (Lista das DCB) aprovada pela Resolução da Diretoria 

Colegiada - RDC nº 469, de 23 de fevereiro de 2021. 

e 

2.4.2 – Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada para alterar a Lista das Denominações 

Comuns Brasileiras (DCB) aprovada pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 469, de 23 de 

fevereiro de 2021. 

• Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (Assunto de 

Atualização Periódica).  

• Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por motivo de baixo 

impacto e dispensa de Consulta Pública (CP) por se mostrar improdutiva, considerando a 

sua finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade 

administrativas. 

• Resultado: Aprovado 

 

Ambos os itens são referentes à RDC nº 469, de 23 de fevereiro de 2021, que aprovou a 

Lista das Denominações Comuns Brasileiras - DCB da Farmacopeia Brasileira. Em virtude disso, 

foram apreciados em conjunto. O pedido foi feito com base nas recomendações do Comitê 

Técnico Temático de Denominações Comuns Brasileiras da Farmacopeia Brasileira, de acordo 

com as regras estabelecidas pela RDC nº 63, de 28 de dezembro de 2012 (alterada pela RDC nº 

1, de 10 de janeiro de 2014, e pela RDC nº 310, de 14 de outubro de 2019). A atualização incluiu 

21 novas DCB na lista. 
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2.1.2 – Proposta de abertura de processo regulatório para atualização das listas do 
Anexo I da Portaria SVS nº 344/98. 

• Diretor Relator: Alex Machado Campos 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (Assunto de 
Atualização Periódica). 

• Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para manter a 
convergência a padrões internacionais e dispensa de Consulta Pública (CP) por se mostrar 
improdutiva, considerando a sua finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e 
proporcionalidade administrativas. 

• Resultado: Aprovado 
 

O tema surgiu após a Anvisa ser informada, pelo Ministério das Relações Exteriores, que 

o Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) – em português, Comitê de Especialistas em 

Dependência de Drogas – da Organização Mundial da Saúde (OMS), aprovou e recomendou, na 

64ª Sessão da Comissão de Entorpecentes (CND), a inclusão de novas substâncias nas listas de 

controles internacionais. 

Em virtude disso, foi proposta a atualização das listas de substâncias entorpecentes 

presentes no Anexo I da Portaria SVS nº 344/98, que dispõe sobre o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Os itens incluídos foram isotoniazida, 

cumil-pegaclone, MDMB-4en-PINACA, clonazelam, diclazepam e flubromazolam. 

 

EXTRAPAUTA 

Item 2.1.X/2.4.X – Propostas de abertura de processo regulatório e de RDC para dispor, de forma 

extraordinária e temporária, sobre a permissão de uso de medicamentos e produtos biológicos 

utilizados no tratamento e prevenção da Covid-19, provenientes dos estoques remanescentes de 

ensaios clínicos conduzidos ou em andamento no brasil, em virtude da emergência de saúde 

pública de importância nacional decorrente do surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

• Diretora Relatora: Meiruze Sousa Freitas 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda (Assunto de 
Atualização Periódica).  

• Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta Pública 
(CP) por motivo de urgência, trata de assunto específico e de grande relevância apara 
saúde pública, não suprime e nem cria nenhuma nova obrigação regulatória. Trata-se do 
estabelecimento de critérios para a ampliação do acesso dos pacientes aos novos 
tratamentos para Covid-19 e de vacinas que remanesceram de ensaios clínicos. 

• Resultado: Aprovado 
 
A proposta faz parte das ações estratégicas tomadas pela Anvisa para oferecer respostas 

imediatas e alinhadas às condutas de autoridades sanitárias internacionais na identificação de 

alternativas seguras e eficazes para o tratamento e prevenção da Covid-19. Em virtude da 

emergência na saúde pública nacional, surgiu a necessidade de estabelecer critérios para 

permissão, de forma simplificada, de uso dos medicamentos e produtos biológicos utilizados no 

tratamento e prevenção da Covid–19, que já possuam registro sanitário ou autorização de uso 
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emergencial concedida pela Anvisa e que sejam provenientes do estoque remanescente dos 

ensaios clínicos conduzidos ou em andamento no Brasil. 

 

2.1.Y/2.4. Y – Propostas de abertura de processo regulatório e de RDC que dispõe sobre os 

critérios e procedimentos temporários e excepcionais para importação de radiofármacos 

industrializados constantes na Instrução Normativa nº 81, de 16 de dezembro de 2020, da Anvisa 

e suas atualizações, em virtude de desabastecimento em território nacional. 

• Diretor Relator: Alex Machado Campos 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Não é tema da agenda regulatória. 

• Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda, dispensa de Análise de Impacto 
Regulatório (AIR) e de Consulta Pública (CP) para enfrentamento de situação de urgência. 

• Resultado: Aprovado. 

O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), responsável pela maior parte do abastecimento de radiofármacos no Brasil, 

parte deles de fornecimento exclusivo e em uso nos Centros de Medicina Nuclear de todo o país, 

comunicou, em setembro deste ano, aos Serviços de Medicina Nuclear, a suspensão temporária 

da produção de vários produtos (SEI 1606652 e 1593148), motivada por problemas logísticos e 

financeiros. 

Em decorrência desse fato, há risco de desabastecimento nacional de radiofármacos 

essenciais para o diagnóstico e tratamento de diversas doenças, como alguns tipos de câncer e a 

Covid-19. Nesse contexto, a proposta tem o objetivo de possibilitar a importação, em caráter 

temporário e excepcional, dos radiofármacos da lista da IN nº 81, de 16 de dezembro de 2020, 

de modo a mitigar o risco de desabastecimento devido à suspensão temporária de fabricação dos 

radiofármacos do IPEN/CNEN e evitar interrupção dos Serviços de Medicina Nuclear e terapias 

oncológicas. 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

 

EXTRAPAUTA 

Item 2.4.Y – Proposta de RDC para revogação da RDC nº 538, de 30 de agosto de 2021, que dispõe 

sobre o aperfeiçoamento do controle e fiscalização de substâncias psicotrópicas anorexígenas e 

dá outras providências. 

• Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

• Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 1.2 - Avaliação e Consolidação de Normas do 
estoque regulatório da Anvisa. 

• Resultado: Aprovado 
 

A RDC nº 538, de 30 de agosto de 2021, após esta proposta de RDC, foi revogada antes 

mesmo de entrar em vigor, cuja data prevista para acontecer era 1º de outubro deste ano, tendo 
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em vista problemas identificados no processo de revisão e consolidação que resultou na 

publicação da RDC nº 538. A norma vedava a prescrição, a dispensação e o aviamento de fórmulas 

de dois ou mais medicamentos, seja em preparação separada ou em uma mesma preparação, 

com finalidade exclusiva de tratamento da obesidade e que contenham substâncias psicotrópicas 

anorexígenas associadas entre si ou com os ansiolíticos, antidepressivos, diuréticos, hormônios 

ou extratos hormonais e laxantes; e simpatolíticos ou parassimpatolíticos.   

 

 


