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20ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
  
 

14 de outubro de 2021 

Participantes: 

● Meiruze Sousa Freiras (2º Diretoria e presidente substituta); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria) e; 

● Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Avaliação BMJ 

 

 Com o diretor-presidente Antônio Barra Torres em período de férias, a diretora Meiruze 

Freitas está atuando como presidente substituta. Durante seu discurso de abertura, a diretora 

comemorou o fato de o Brasil já ter ultrapassado mais de 100 milhões de pessoas totalmente 

vacinadas contra a covid-19 e foi enfática ao afirmar que todas as vacinas aprovadas pela 

Agência foram estratégicas para reduzir os impactos da pandemia. A diretora também reforçou 

a necessidade de manutenção de medidas individuais e coletivas de proteção a covid. 

Os dois pontos abordados pela diretora Freitas podem ser entendidos como sinalizações 

ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que externou que a Coronavac não consta na 

programação vacinal para o ano de 2021 e tem afirmado ser contra o uso obrigatório de 

máscaras.  

Os demais diretores concordaram com Freitas.  

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para revogação da Seção V, Subseção 

I da Resolução de Diretoria Colegiada- RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, e inclusão de uma 

Instrução Normativa específica para regulamentar a solicitação remota para dispensação de 

medicamento. 

● Diretora Relatora: Rômison Mota 
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● Agenda Regulatória 2021-2023: Não é projeto regulatório da Agenda  

● Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda, dispensa de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) para revisão de normas desatualizadas para adequação tecnológica, 

nos termos do Decreto nº 10.229/2020, e para enfrentamento de situação de urgência. 

● Resultado: Retirado de pauta a pedido do relator. 

 

Item 2.1.2 Proposta de abertura de processo regulatório para revisão da Instrução Normativa - 

IN nº 45, de 21 de agosto de 2019, que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação 

complementares a Medicamentos Experimentais. 

● Diretor Relator: Rômison Mota 

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

● Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda, dispensa de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR) por ser um processo para manter a convergência a padrões 

internacionais. 

● Resultado: Aprovado com dispensa de AIR. A diretora Meiruze Freitas foi sorteada 

relatora do processo regulatório. 

O diretor Mota defendeu a dispensa de Análise de Impacto Regulatório uma vez que a 

matéria diz respeito à manutenção da convergência a padrões internacionais, mais 

especificamente ao Anexo XII do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica (PIC/S). 

Ainda assim, será mantida a realização de consulta pública. 

O PCI/S visa a construção de guisas de referência na área de boas práticas de fabricação e 

de distribuição de produtos farmacêuticos, além de treinamentos e outras dinâmicas. A Anvisa 

se tornou membro deste Esquema em 1º de janeiro de 2021. 

Portanto, esse processo regulatório visa manter a convergência da Anvisa a padrões 

internacionais no que se refere a diretrizes complementares às boas práticas de fabricação de 

medicamentos. Por fim, o diretor destacou que este o processo beneficia a competitividade de 

medicamentos nacionais em outros mercados, ao facilitar o processo de exportação e otimizar 

inspeções sanitárias para verificação de boas práticas de fabricação e eficiência no uso de 

recursos humanos e financeiros.  

 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

 

Item 2.4.1 Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre a atualização das listas de 

constituintes, de limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos 

alimentares. 

● Diretora Relatora: Cristiane Jourdan 

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

Atualização Periódica)  
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● Resultado: Aprovado por unanimidade 

Em seu relatório a diretora Jourdan destacou que o processo em epígrafe passou por 

Consulta Pública. Na ocasião eram propostas as adições de 25 ingredientes, alteração mínima 

de ácido asfólico para gestantes e a adição da melatonina como constituinte de suplemento 

alimentar. Ao longo do processo foram recebidas diversas contribuições sobre a melatonina, 

dentre elas estavam contribuições sobre os limites máximos e mínimos, alertas de consumo e 

exclusão do constituinte da IN 28/2018 

A proposta traz a adição da melatonina como constituinte autorizado para suplementos 

alimentares, na condição de fonte de substancia biotiva, a especificação da Farmacopéia dos 

Estados Unidos–Formulário Nacional (USP–NF), sem estabelecimento de limites mínimos mas 

com limites máximos de 0,21 mg/dia para maiores de 19 anos, sem alegação de propriedade 

funcional e com a seguinte advertência: “Este produto não deve ser consumido por gestantes, 

lactantes, crianças e pessoas envolvidas em atividades que requerem atenção constante. 

Pessoas com enfermidades e/ou sob o uso concomitante de medicamentos consultem seu 

médico.”  

A diretora destacou que a medida foi adotada após demonstração de interesse pelo setor 

produtivo e dos consumidores quanto ao acesso a produtos contendo a substância. As condições 

de uso foram construídas após extensa pesquisa científica, além de conversas com autoridades 

estrangeiras.  

Também foram adicionados mais 16 constituintes como fontes de nutrientes, substâncias 

bioativas, enzimas e probióticos.  

 

Item 2.4.2 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre as monografias dos 

ingredientes ativos de agrotóxicos, saneantes desinfestante e preservativos de madeira e seu 

processo regulatório. 

e 

Item 2.4.3 Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre a relação de ingredientes ativos 

de agrotóxicos, saneantes desinfestantes e preservativos de madeira. 

● Diretor Relator: Cristiane Jourdan  

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 2.2 - Estabelecimento de critérios e 

parâmetros para produtos agrotóxicos. 

● Resultado: Aprovado. A diretora Meiruze Freitas foi sorteada relatora do processo 

regulatório. 

As monografias são instrumentos pelos quais a Anvisa dá publicidade aos parâmetros 

definidos e as autorizações de uso de determinado ingrediente ativo no país. Por meio das 

monografias são sistematizados e mantidos atualizados dados técnicos dos ingredientes ativos 

autorizados no país, além de reunirem informações que permitem a sua identificação. 
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A publicação de nova monografia, ou atualização, é consequência direta dos processos de 

avaliação e reavaliação toxicológica desses produtos pela Anvisa. Desde a publicação da RE 

165/2003, todas as monografias são publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e no portal da 

Agência. Com vistas à simplificação do fluxo para publicação de monografias destes produtos, o 

que culminou na identificação de necessidades de ajustes na normativa vigente.  

Portanto, a RDC e a IN tratadas visam substituir e atualizar as regras estabelecidas na RE 

165/2003, tendo em vista que as monografias possuem “caráter geral e abstrato”. Também 

estabelece ajuste do instrumento normativo para publicação das monográficas e atualizações, 

atualmente feitas por meio de Resolução, que passarão a ser realizadas por meio de Instrução 

Normativas. Portanto, a IN com a lista de monografias obedecerá ao fluxo regulatório de 

atualização periódica, devendo ser objeto de sorteio de relator. 


