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21ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
  
 

27 de outubro de 2021 

Participantes: 

● Antônio Barra Torres (1º Diretor e Diretor Presidente) 

● Meiruze Sousa Freiras (2º Diretoria); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria) e; 

● Alex Campos (5ª Diretoria). 

 

Avaliação BMJ 

 

Dois temas se destacaram nas falas dos diretores durante a abertura desta Dicol. O diretor 

presidente Antônio Barra destacou que o aumento da vacinação começa a mostrar para todos 

um fim da pandemia no Brasil, reforçou que a imunização é o principal motivo para o combate 

ao coronavírus e que isso é “um fato e não tem relação com imunidade de rebanho”. Concluiu 

afirmando que as vacinas atualmente em uso no Brasil são eficazes e seguras e que não estão 

relacionadas às infecções por outras doenças. A fala de Barra contrasta com as recentes 

manifestações do presidente Bolsonaro, de que as vacinas poderiam causar infecções por 

HIV/AIDS. 

O segundo tema de destaque foi exposto pelo diretor Alex Campos, que criticou a 

dificuldade e diálogo com o Ministério da Saúde (MS) e os indicou como responsáveis por 

atrasos na atualização das medidas sanitárias impostas aos navios de cruzeiro. Segundo o 

diretor, a Anvisa já estava com a portaria que permite o retorno dessa atividade econômica 

pronta, mas não conseguia marcar uma conversa com o Ministério para dar andamento à 

questão. A pressão da Anvisa funcionou, pois na mesma semana a medida foi publicada. A 

situação demonstra uma dificuldade de diálogo entre a Anvisa e o MS ao passo que a medida 

publicada reforça a tendência de retomada de atividades econômicas com avanço da vacinação. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 
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Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para aproveitamento de análise 

realizada por Autoridade Reguladora Estrangeira Equivalente para fins de regularização de 

produtos no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED). 

● Diretora Relatora: Meiruze Freitas 

● 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 redução de exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou 

especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios e para manter a 

convergência a padrões internacionais. 

● Resultado: Não deliberado a pedido da relatora. 

 

Item 2.1.2 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar, de forma emergencial e 

temporária, o art. 36 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 9, de 20 de fevereiro 2015, 

que aprova o regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil. 

e 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução da Diretoria Colegiada para alterar, de forma emergencial e 
temporária, o art. 36 da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 9, de 20 de fevereiro 2015, 
que aprova o regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil. 

● Diretor Relator: Meiruze Freitas 

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

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

relatora do processo regulatório. 

A relatora destacou que durante o período da pandemia foi criado um Comitê no âmbito da 

GGMED/2ª Diretoria, com o objetivo de dar celeridade na avaliação e novos medicamentos e 

vacinas. Desde o início da pandemia foram autorizadas 392 pesquisas clínicas pela Anvisa, sendo 

135 (34%) para covid-19. No mesmo período foram autorizadas 279 modificações a protocolos 

clínicos. 

Apesar dos bons resultados, a diretora lembrou que a Anvisa segue pressionada para 

encurtar prazos de avaliações de pesquisas clínicas e em razão dessa necessidade é que a 

presente medida é posta, pois ela visa permitir o aproveitamento de análises por autoridades 

reguladoras estrangeiras. Nesse cenário, a proposta busca temporariamente permitir que isso 

ocorra desde que a autoridade estrangeira seja membro fundador do Conselho Internacional 

para Harmonização de Requisitos Técnicos para Medicamentos de Uso Humano (ICH) ou seja a 

autoridade do Reino Unido.  

 

 

2.4 Instrumento Regulatório 
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Item 2.4.2 Proposta de Instrução Normativa que dispõe sobre os atributos técnicos dos 

dispositivos médicos selecionados para monitoramento econômico pela Anvisa. 

● Diretor Relator: Alex Campos 

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

Atualização Periódica)  

● Resultado: Aprovado 

A matéria visa a atualização da Instrução Normativa nº 85/2021, que dispõe sobre os 

atributos técnicos dos dispositivos médicos selecionados para monitoramento econômico pela 

Anvisa. A atualização trata em especial do anexo II, que diz respeito aos marcapassos cardíacos 

implantáveis monitorados. Assim, são adicionados 6 produtos, aumentando de 2 para 8 os 

nomes técnicos a serem acompanhados pela Anvisa. A implementação de tal monitoramento 

econômico faz parte do planejamento estratégico 2020-2023, com meta de aumentar para 24 

os dispositivos com histórico de preço sob monitoramento na Anvisa.  

 

Item 2.4.3 Proposta de alteração da Instrução Normativa nº 60, de 23 de dezembro de 2019, 

que estabelece as listas de padrões microbiológicos para alimentos. 

● Diretor Relator: Rômison Mota  

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

Atualização Periódica) 

● Resultado: Aprovado 

A alteração foi motivada pelas dificuldades do setor para o atendimento dos requisitos para 

a enterobacteriaceae e a salmonela em fórmulas enterais em pó não pediátricas, subcategoria 

14 da referida IN. A mudança ocorre pois os parâmetros para fórmulas infantis e para as não 

pediátricas eram os mesmos, tornando mais restrito o critério para atendimento dos padrões 

destes últimos produtos. A medida também visa estabelecer parâmetros para fórmulas 

dietoterápicas para erros inatos de metabolismo.   

 

2.5 Outros Assuntos de Regulação 

 

Item 2.5.1 Proposta de Despachos de delegação da Diretoria Colegiada para autorização de 
abertura de Consulta Pública pelas unidades organizacionais GGTOX e GHCOS, em consonância 
com o § 1º do art. 7º da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC 571, de 15 de outubro de 2021, 
que dispõe sobre as monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, saneantes 
desinfestantes e preservativos de madeira e seu processo regulatório, aprovada na Reunião 
Ordinária Pública nº 20, de 14 de outubro de 2021. 

● Diretor Relator: Cristiane Gomes  
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● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 2.2 - Estabelecimento de critérios e 

parâmetros para produtos agrotóxicos. 

● Resultado: Aprovado 

A diretora entendeu que a proposta de delegação para autorização de abertura de Consulta 

Pública permitirá a celeridade necessária que o tema requer. Em síntese, a proposta delega 

competência específica ao Gerente Geral de Toxicologia para autorizar abertura de consultas 

públicas das monografias dos ingredientes ativos em epígrafe, bem como para o Gerência de 

Produtos de Higiene, Perfumes, Cosméticos e Saneantes (GHCOS) para autorizar consultas 

públicas para os ingredientes ativos de saneantes e desifestantes. A delegação proposta terá 

prazo de validade de 2 anos a partir da publicação da portaria. 


