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22ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
  
 

10 de novembro 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). 

 

Comentários BMJ 

 

No início da reunião, a diretora Jourdan pediu para que mesmo diante das estatísticas 

otimistas provocadas pelo aumento da vacinação e redução no número de casos de Covid-19, o 

cuidado individual e coletivo segue sendo necessário para evitar uma nova fase da doença, o 

que tem sido alertado pela OMS. 

Já o diretor Campos, destacou o término da vigência da Resolução de Diretoria Colegiada 

(RDC) 483/2021, que dispôs de forma temporária sobre os requisitos para a importação de 

dispositivos médicos novos e medicamentos identificados como prioritários para uso em 

serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao 

SARS-CoV-2. Segundo o diretor, a não renovação da RDC se dá à baixa ocupação de leitos.  

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para alterar a Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC 335, de 24 de janeiro de 2020, que define os critérios e os procedimentos para 

a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante 

prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 

e 
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Item 2.4.1 Referendo da decisão que aprovou em caráter "ad referendum" a Resolução de 

Diretoria Colegiada - RDC nº 570, de 6 de outubro de 2021 que alterou a Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 335, de 24 de janeiro de 2020. 

● Diretora Relatora: Antonio Torres 

● 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 baixo impacto e dispensa de Consulta Pública (CP) por se mostrar 

improdutiva, considerando a finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade administrativas. 

● Resultado: Aprovados. 

A medida havia sido aprovada pela Anvisa para permitir a importação de canabidiol 

associado a outros canabinóides por pessoa física e para uso próprio, diante prescrição 

profissional que seja para tratamento de saúde. Para importação e uso dos produtos o paciente 

deve se cadastrar junto à Anvisa e o pedido é totalmente on-line. A agência notou que 80% dos 

pedidos atendem integralmente aos critérios, mas que ajustes eram necessários para eliminar 

redundâncias observadas nos processos de trabalho na avaliação da prescrição do produto, para 

o cadastro e na anuência a cada importação, conferindo maior celeridade. 

 

Item 2.1.2 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). 

● Diretor Relator: Meiruze Freitas 

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

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

Impacto Regulatório (AIR) para manter a convergência a padrões internacionais. 

● Resultado: Aprovado. O diretor Barra Torres foi sorteado o relator da matéria. 

A diretora relatora destacou que há anos a comunidade regulatória internacional tem 

buscado formas de otimizar resultados e a cooperação internacional. Nesse sentido, a diretora 

defendeu que a regulamentação desse tema vai ao encontro desse esforço e é necessária diante 

do protagonismo internacional da Anvisa, dos acordos firmados com parceiros estratégicos, bem 

como ao nível de amadurecimento da Agência.  

Freitas defendeu que o uso de práticas colaborativas pode ser empregado nas mais diversas 

práticas deliberativas, em certificação, em fiscalização, em monitoramento, dentre outras. O 

tempo médio de registro colaborativo tem sido de 80 dias, demonstrando assim os ganhos que 

tal medida traz para as agências que o adotam. 

 

Item 2.1.3 Proposta de abertura de processo regulatório para revisão da Resolução de Diretoria 

Colegiada - RDC nº 98, de 01 de agosto de 2016, que dispõe sobre os critérios e procedimentos 
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para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento 

como medicamentos sob prescrição e dá outras providências. 

● Diretor Relator: Meiruze Freitas 

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

● Excepcionalidade: Não é projeto regulatório da Agenda e Dispensa de Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) por baixo impacto regulatório. 

● Resultado: Aprovado. A diretora Cristiane Jourdan foi sorteada a relatora da matéria. 

A referida RDC estabelece que as decisões da Anvisa quanto a avaliação das solicitações de 

enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição (MIP) serão objeto de publicação 

no Diário Oficial da União, por meio de instrução normativa específica. Desde então, já houve a 

publicação de duas INs, a IN 11/2016 e a IN 86/2021. Ainda, em 2020 também foi publicada a 

Orientação de Serviço (OS) 83, dispondo sobre procedimento para a análise de solicitações de 

enquadramento de medicamentos como MIPS. 

Durante os processos de avaliação, verificou-se a necessidade de adequação de dispositivos 

da RDC 98 e da OS 83 de forma a conferir maior clareza e eficiência ao processo de tomada de 

decisão. 

A diretora votou pela dispensa de avaliação de impacto regulatório diante do baixo impacto 

da medida.  

 

 

2.4 Instrumento Regulatório 

 

Item 2.4.2 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a alteração da 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 367, de 06 de abril de 2020, dispõe sobre o controle 

de importação e exportação de substâncias, plantas e medicamentos sujeitos a controle 

especial. 

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 1.8 - Controle e fiscalização em importação, 

exportação e pesquisa com substâncias sob controle especial e plantas que podem 

originá-las. 

● Resultado: Retirado de pauta pelo relator 

 

O diretor destacou que estabelecimentos comerciais, inclusive os que desenvolvem 

atividades de pesquisa com fim comercial, devem solicitar autorização especial em 

conformidade com o disposto na RDC 16/2014. No entanto, identificou-se a necessidade de 

tornar claro na regulação que a autorização simplificada para instituição de ensino e pesquisa 

emitido pela Anvisa é específica para estas instituições e não pode ser requerida por 

estabelecimentos que desenvolvem pesquisas para fins comerciais. 

 



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 2.4.3 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que autoriza o uso de aditivos 

alimentares e coadjuvantes de tecnologia em diversas categorias de alimentos. 

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

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

Atualização Periódica). 

● Resultado: Retirado de pauta a pedido do autor. 

 

Item 2.4.4 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre a notificação de 

medicamentos de baixo risco. 

e  

Item 2.4.5 Proposta de Instrução Normativa que estabelece a lista de medicamentos de Baixo 

Risco sujeitos à notificação. 

● Diretor Relator: Antonio Barra Torres 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 8.12 - Notificação simplificada de 

medicamentos de baixo risco. 

● Manifestação oral: ABIMIP 

● Resultado: Aprovada. 

Geraldo Franca (ABIMIP), Gerente de Assuntos Regulatórios da Associação Brasileira da 

Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição fez manifestação oral defendendo que essas 

propostas atendem ao objetivo de atualizar a norma original, datada de 2006, e de ampliar o 

acesso seguro da população a novos medicamentos de baixo risco. Franca também cobrou a 

atualizações dos sistemas da Agência e a publicação de um documento de pesquisas e respostas 

(Q&A) sobre o tema. Por fim, assumiu o compromisso de trabalhar pela otimização da 

implementação da medida.  

Em seu relatório, o diretor Barra Torres destacou que o principal motivo dessas propostas é 

de fato a necessidade de atualização da RDC 199/2006, que por ser antiga carece de atualizações 

e adaptações ao cenário atual. Já a IN, tem como objetivo atualizar a lista de medicamentos de 

baixo risco. 

O diretor ponderou que as propostas estão alinhadas às necessidades de racionalizar e 

simplificar o processo regulatório de medicamentos para que os esforços da agência sejam mais 

bem direcionados.  


