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ANATEL 

 
Conselho Diretor aprova regulamento de adaptação do regime de outorga 
da telefonia fixa 

Mudança de concessão para autorização promove a competição e estabelece 
compromissos de investimentos em áreas com menor oferta de serviços de telecom 

Compartilhe:    

Publicado em 04/02/2021 16h59 

 

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta 
quinta-feira (4/2) o Regulamento de Adaptação das Concessões do Serviço Telefônico 
Fixo Comutado [STFC, a telefonia fixa] para Autorizações e seu anexo, a minuta de 
Termo Único de Autorização para Exploração de Serviços de Telecomunicações. 

O novo regulamento atende as políticas públicas emanadas na Lei nº 13.879/2019 e 
no Decreto nº 10.402/2020. Sobre a adaptação, o conselheiro relator do processo, 
Emmanoel Campelo, explica que há anos se observa uma constante perda de interesse 
dos consumidores pela telefonia fixa, especialmente em função do aumento de interesse 
por serviços mais modernos, como a banda larga fixa e o serviço móvel. 

“É importante destacar o amplo debate com a sociedade promovido pela Anatel, até que 
se chegasse à versão final do regulamento. Foram realizadas, ao todo, cinco consultas 
públicas, que, embora tivessem escopos específicos, possuem uma significativa 
sobreposição: todas elas trataram, em alguma medida, da obsolescência da telefonia 
fixa e de possibilidades para a sua revisão”, ressalta Campelo. 

Na Consulta Pública nº 5/2020, foram submetidas à avaliação da sociedade a minuta 
de Regulamento de Adaptação, bem como propostas de Termo de Autorização Único e 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/conselho-diretor-aprova-regulamento-de-adaptacao-do-regime-de-outorga-da-telefonia-fixa
https://twitter.com/share?text=Conselho%20Diretor%20aprova%20regulamento%20de%20adaptação%20do%20regime%20de%20outorga%20da%20telefonia%20fixa&url=https://www.gov.br/anatel/resolveuid/224170272a2a40aa8511a7636985750c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13879.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-10.402-de-17-de-junho-de-2020-262005802
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2305&Tipo=1&Opcao=finalizadas
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de Metodologia de Cálculo do Saldo da Adaptação. Esses documentos buscaram 
contemplar as seguintes exigências legais para a adaptação da concessão: 

• definição das áreas sem competição adequada, onde o serviço adaptado deverá ser 
mantido; 

• especificação dos compromissos de investimentos que deverão ser efetuados a partir 
do saldo da adaptação, bem como a precificação desse valor; 

• consolidação das outorgas em termo de autorização único; e 

• definições sobre prazos e garantias. 

Competição. O regulamento exige a manutenção do STFC nas áreas consideradas sem 
competição adequada, permitindo, alternativamente, o atendimento com Serviço Móvel 
Pessoal (SMP, a telefonia móvel), visto se tratarem de serviços semelhantes. 

Para a Longa Distância Nacional e Internacional, a Agência considerou que os serviços 
se encontram em nível satisfatório de competição, estando inclusive em regime de 
liberdade tarifária. Assim, não há, nesses casos, serviço a ser obrigatoriamente mantido. 

Para a modalidade Local, o regulamento exige a manutenção do serviço, em primeiro 
lugar, nos municípios considerados não competitivos ou pouco competitivos no mercado 
de varejo de voz (categorias 3 e 4, conforme classificação do Plano Geral de Metas de 
Competição – PGMC). 

Quanto aos municípios considerados competitivos ou potencialmente competitivos, o 
serviço deverá ser mantido, excepcionalmente, naquelas localidades que somente 
disponham de STFC da concessionária adaptada. 

As obrigações de telefones públicos (“orelhões”) são mantidas, independentemente da 
categorização dos municípios ou da modalidade de prestação do serviço. Além disso, a 
fim de manter viável o usufruto do serviço por consumidores de baixa renda, exige-se a 
manutenção de ofertas de serviços equivalentes ao Plano Básico e ao Acesso Individual 
Classe Especial (Aice, o telefone popular). 

Compromissos. A Lei determina que o valor econômico da adaptação seja empregado 
em compromissos de investimentos. O Decreto nº 10.402/2020, por sua vez, definiu 
que devem ser contemplados compromissos de implantação de infraestrutura de 
transporte de alta capacidade (backhaul) e de ampliação da cobertura móvel em rodovias 
e localidades sem atendimento. Alinhado a esses comandos, o regulamento aprovado 
pela Anatel admite projetos de implantação de backhaul em fibra ótica e de cobertura 
móvel, com 4G ou superior, em rodovias e localidades ainda desassistidas. 

Serão admitidos investimentos feitos prioritariamente em municípios de categorias 3 e 
4 e, também, em municípios de categoria 2 – nos quais são identificadas áreas carentes 
de infraestrutura. O regulamento estabelece que os projetos submetidos apresentem 
Valor Presente Líquido (VPL) negativo, demonstrando que se tratam de áreas 
efetivamente sem atratividade econômica. 

Além disso, a fim de reduzir as desigualdades regionais, exige-se que 50% dos 
investimentos sejam direcionados às Regiões Norte e Nordeste, como preceitua o Decreto 
nº10.402/2020. 

Histórico. Desde 2008, as concessionárias do serviço passaram a perceber a redução 
em suas bases de clientes, inicialmente impulsionada pelo crescimento das prestadoras 
em regime de autorização. Todavia, entre 2014 e 2015, até mesmo as autorizadas 
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passaram a observar perda de clientes, de modo que o STFC como um todo, desde então, 
passou a apresentar crescimento negativo. 

Diante desses cenários, a Anatel, ainda em 2013, quando avaliava a revisão dos 
contratos de concessão para o quinquênio 2016-2020, iniciou estudos referentes ao 
futuro e às expectativas para o STFC. Tais estudos deram origem ao projeto denominado 
“revisão do regime e escopo dos serviços de telecomunicações”, passando a caminhar 
juntamente com demais iniciativas públicas, como o PLC 79/2016. 

O PLC 79/2016, aprovado pelo Congresso Nacional e posteriormente sancionado pelo 
presidente da República na forma da Lei nº 13.879/2019, deu nova redação à Lei Geral 
de Telecomunicações (LGT) para permitir a adaptação das concessões do STFC, 
mediante solicitação das concessionárias. 

O Executivo Federal expediu, em meados de 2020, o Decreto nº 10.402/2020, com 
definições e orientações à adaptação prevista em Lei. A partir daí a Anatel estudou a 
regulamentação necessária para a efetiva implantação de procedimento para 
recebimento e aprovação dos pedidos de adaptação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13879.htm
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ANEEL 

 

Audiência virtual discute aprimoramentos do Programa de P&D da ANEEL 

Autor: ANEEL 

Publicação: 04/02/2021 | 14:27 

Última modificação: 04/02/2021 | 14:35 
 
A ANEEL promoveu nesta quinta-feira (4/2), às 9h30, a Audiência Pública virtual nº 
011/2020 para debater a Análise de Impacto Regulatório – AIR que trata da 
incorporação do conceito de inovação e outras medidas para o avanço dos resultados 
do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D regulado pela Agência. 
 
Presidida pelo assessor da diretoria da ANEEL, Daniel Vieira, e vinculada à Consulta 
Pública nº. 074/2020, a audiência contou 19 expositores e foi acompanhada por cerca 
de 390 pessoas que assistiram à sessão ao vivo pelo canal da ANEEL no Youtube. 
 
A proposta em questão busca aprimorar o Programa de P&D para impulsionar a 
pesquisa nacional, estimular os distintos atores públicos e privados e transformar os 
resultados das pesquisas em inovação para o setor elétrico. 
 
As contribuições recebidas na audiência serão analisadas pela Agência antes da tomada 
de decisão, que posteriormente será publicada em forma de Resolução Normativa. 
Interessados ainda podem contribuir enviando sugestões para a consulta até 
22/2/2021, por meio de formulário disponível em www.aneel.gov.br/consultas-
publicas. 

  

Link curto para esta página: https://bit.ly/2YHj5Ml  

http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas.
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas.
https://bit.ly/2YHj5Ml
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ANTAQ 

 

ANTAQ realiza audiência pública virtual para desestatização da Codesa e 
concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho 

Leilão de concessão dos dois portos deverá acontecer até o final deste ano 

Compartilhe:    

Publicado em 04/02/2021 16h07 Atualizado em 04/02/2021 18h37 

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ realizou hoje (4) audiência 
pública virtual para desestatização da Codesa. O evento, que se estendeu por mais de 
cinco horas, teve por objetivo debater e tirar eventuais dúvidas sobre os documentos 
técnicos e jurídicos para a licitação do projeto de desestatização da Companhia Docas 
do Espírito Santo (Codesa), bem como sobre a concessão dos portos de Vitória e Barra 
do Riacho. As concessões inauguram um novo modelo de gestão e transferência da 
operação portuária para iniciativa privada. 

De acordo com o cronograma do projeto, a expectativa é a publicação do edital já em 
setembro próximo e a realização do leilão dos ativos da concessão até o final do ano. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/noticias/antaq-realiza-audiencia-publica-virtual-para-desestatizacao-da-codesa-e-concessao-dos-portos-de-vitoria-e-barra-do-riacho
https://twitter.com/share?text=ANTAQ%20realiza%20audiência%20pública%20virtual%20para%20desestatização%20da%20Codesa%20e%20concessão%20dos%20portos%20de%20Vitória%20e%20Barra%20do%20Riacho&url=https://www.gov.br/antaq/resolveuid/3d5ec9639a0c4b25bbe214f0e8ac0d4e


   

WA Clipping das AGÊNCIAS                   
 
 

Sexta-feira|05.02.2021 
 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

A audiência virtual foi aberta pelo diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, e contou com 
a participação do também diretor da Agência, Adalberto Tokarski, do secretário nacional 
de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Diogo Piloni, do 
presidente da Codesa, Júlio Castiglioni, e do superintendente de Estruturação e 
Parcerias do BNDES, Cleverson Aroeira, que fez uma apresentação sobre o projeto. 

Ao abrir a audiência, o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, destacou o modelo de 
gestão que está sendo inaugurado com a desestatização da Codesa. “Estou certo de que 
esse novo modelo, que tem como referência os nossos aeroportos, onde vêm sendo 
adotado com sucesso, e que agora chega ao setor portuário, trará um novo dinamismo 
também para os portos organizados brasileiros, garantindo a essas instalações maior 
qualidade e eficiência de serviços”, frisou. 

Nery também ressaltou o potencial de crescimento do Porto de Vitória, a partir do novo 
modelo de gestão: “Não é por acaso que o Porto de Vitória foi escolhido como projeto-
piloto. O porto tem um portfólio de cargas já consolidado e uma posição favorável de 
acessos rodoviário e ferroviário, mas ainda assim tem muito potencial para crescer. Com 
certeza, com os ajustes que podem ser incorporados com as contribuições dos senhores, 
esse modelo vai conferir uma nova realidade para o setor portuário”, afirmou. 

Para o diretor da ANTAQ, Adalberto Tokarski, o projeto “é um dos empreendimentos 
mais arrojados do governo federal, cujo resultado almejado trará um substancial retorno 
à toda a sociedade e, em especial, ao Estado do Espírito Santo”. 

E prosseguiu: “A desestatização dos portos de Vitória e Barra do Riacho e da Codesa 
busca ampliar os investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor 
privado e tem por objetivo maior modernizar a gestão portuária, atrair investimentos e 
melhorar a operação do setor. Não tenho dúvidas que tal objetivo será alcançado e 
servirá de modelo para futuros projetos do mesmo porte”. 

Em sua fala, o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, 
destacou o diálogo com a sociedade brasileira acerca do projeto. “Na consulta pública 
na internet, já temos 43 participantes fazendo contribuições”, observou. Segundo o 
secretário, o modelo que agora está sendo apresentado ao público para debate e 
aprimoramento “é uma alternativa de política pública importante, que vai trazer uma 
série de melhorias para os portos, a exemplo de maior atração de investimentos 
privados, flexibilização e regularidade da gestão, com segurança jurídica e ganhos de 
eficiência”. 

O modelo institucional apresentado prevê a concessão dos portos de Vitória e Barra do 
Riacho por um prazo de 35 anos e mais cinco anos em caso de necessidade de 
investimentos adicionais. Como contrapartida para assumir a operação do porto ao 
longo do contrato, o setor privado pagará ao setor público um valor de outorga por 
ocasião do leilão e mais uma outorga variável de 7,5% da receita. O concessionário 
pagará ainda uma taxa de fiscalização à ANTAQ de R$ 3,188 milhões por ano, que 
servirá para custear o trabalho de fiscalização e regulação no modelo de concessão. 

Em relação aos investimentos totais ao longo dos 35 anos de contrato, a estimativa é 
que os recursos atinjam R$ 1,3 bilhão. Só os investimentos obrigatórios mínimos a 
serem concentrados no início do contrato totalizam R$ 355 milhões. 

No caso do Porto de Vitória – como explicou o superintendente do BNDES – o potencial 
é dobrar a movimentação de cargas de 7 milhões de toneladas para 14 milhões de 
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toneladas/ano. Em termos de área disponível, são 500 mil m2 e 14 berços de atracação, 
boa parte dos quais são operados atualmente pela autoridade portuária. 

As estimativas para crescimento da movimentação até o final do prazo do contrato do 
Porto de Vitória são de 80% para cargas de granel sólido mineral, alcançando ao fim dos 
35 anos 6,5 milhões de toneladas/ano, com destaque para ferro-gusa e fertilizantes; 
contêineres, com crescimento de 115%, alcançando 500 mil TEU/ano; e granel líquido, 
com +115%, totalizando 1,7 milhão de toneladas/ano. 

Com uma movimentação hoje de 8 milhões de toneladas/ano, o Porto de Barra do 
Riacho traz grandes oportunidades para exploração de novas áreas. Dos 860 mil m2 de 
área total disponíveis, 522 mil m2 são greenfield (sem intervenção anterior). O Porto 
conta com dois berços de atracação dedicados à movimentação de granel líquido e 
acessos terrestres por pera ferroviária (Vitória-Minas) e pela BR-101. 

Na parte de infraestrutura do novo modelo, caberá ao concessionário investir e manter 
os acessos; oferecer cais em contratos spot; promover parcerias para exploração de 
áreas destinados aos terminais arrendados. Em relação à gestão e operação, caberá à 
concessionária operar o acesso aquaviário; gerir a destinação de áreas; e elaborar o PDZ 
do porto para apresentação ao Poder Concedente. Não caberá ao concessionário a 
movimentação de cargas e a exploração direta dos terminais. 

O novo modelo prevê a transição dos atuais contratos de arrendamento, mantendo-se 
a equivalência com o contrato original. Contudo, as partes terão flexibilidade para 
negociar uma melhoria das condições do contrato, visando maximizar a exploração do 
porto. Atualmente, há cinco contratos de arrendamento em andamento nos dois portos, 
sendo quatro em Vitória e um em Barra do Riacho. 

Contribuições 

Os interessados em contribuir para a audiência e consulta públicas nº 19/2020 poderão 
enviar suas sugestões para ANTAQ até às 23h59 de 10 de fevereiro próximo, 
exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no 
sítio http://portal.antaq.gov.br. 

As minutas jurídicas e os documentos técnicos desta audiência pública estão 
disponíveis para consulta no endereço 

eletrônico: portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/audiencia-publica-

2/. 

Categoria 

Infraestrutura, Trânsito e Transportes 

 

 

ANVISA 

Doação de sangue e vacina contra Covid-19: confira as orientações 

Nota Técnica da Anvisa orienta sobre inaptidão temporária para doação de sangue dos 
vacinados contra Covid-19. 

Compartilhe:    

http://portal.antaq.gov.br/
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=70
http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=70
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/doacao-de-sangue-e-vacina-contra-covid-19-confira-as-orientacoes
https://twitter.com/share?text=Doação%20de%20sangue%20e%20vacina%20contra%20Covid-19:%20confira%20as%20orientações&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/37db06286e814e43a5cfd73d4cce1b6e
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Publicado em 04/02/2021 13h07 

Diante do início da vacinação contra Covid-19, a Anvisa publicou a Nota Técnica 
12/2021 para orientar os serviços de hemoterapia e o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) sobre os prazos de inaptidão temporária para doação de 
sangue dos candidatos vacinados. As disposições visam a segurança de doadores e 
pacientes e foram elaboradas com base em racional científico relacionado às tecnologias 
utilizadas, contraindicações, reações adversas, princípio da precaução e experiências 
de outros países.   

De acordo com o documento, os candidatos a doar sangue devem aguardar 48 horas 
após o uso de vacinas baseadas em vírus Sars-CoV-2 inativado ou fragmento proteico 
sintético e sete dias após o uso de vacinas baseadas em vetores virais recombinantes 
não replicantes e de vacinas que utilizam RNA mensageiro (mRNA) ou DNA. Isso vale 
para os imunizantes com autorização de uso emergencial aprovada pela Anvisa ou que 
tenham registro sanitário no Brasil.  

Assim sendo, no caso da vacina CoronaVac (Sinovac/Instituto Butantan), por exemplo, 
recomenda-se a inaptidão de 48 horas depois da aplicação do imunizante. Se a pessoa 
candidata a doar sangue tiver sido imunizada com 
a vacina Covishield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz), o prazo é de sete dias após o 
uso. Por precaução, deve-se aplicar um adiamento da doação de sangue de pessoas que 
desenvolveram sintomas ao receber uma vacina contra o vírus Sars-CoV-2 por até sete 
dias após o fim dos sintomas.   

Atenção! É fundamental que sejam desenvolvidas ações para mobilizar a população a 
doar sangue conforme os planos locais e as orientações do Ministério da Saúde (MS), a 
fim de preservar o abastecimento de sangue na rede dos serviços de hemoterapia 
(bancos de sangue) do país, bem como para garantir a segurança transfusional e o 
bem-estar dos doares.   

Quer doar sangue? Procure o banco de sangue mais próximo e tire suas dúvidas. E não 
se esqueça de que você é a esperança de muitos. Quem doa sangue salva vidas!   

Acesse a íntegra da Nota Técnica 12/2021. 
 

Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter 
@anvisa_oficial, Facebook@AnvisaOficial, Instagram @anvisaoficial e YouTube 
@anvisaoficial  

  

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

Tags: novo coronavírusserviços de hemoterapiavacina covid-19,doação de sanguesnvs   

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/notas-tecnicas/nota-tecnica-12-2021-gtsco
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/notas-tecnicas/nota-tecnica-12-2021-gtsco
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/sangue-tecidos-celulas-e-orgaos/notas-tecnicas/nota-tecnica-12-2021-gtsco
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
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Anvisa aprova 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos 

Agência publica resolução que traz a 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos da 
Farmacopeia Brasileira. Confira! 

Compartilhe:    

Publicado em 04/02/2021 12h56 Atualizado em 04/02/2021 12h59 

Foi publicada nesta quarta-feira (3/2) a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
463/2021, que dispõe sobre a aprovação da 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos 
da Farmacopeia Brasileira.     

A publicação contempla um total de 85 monografias com 236 formulações, 
consideradas oficinais no país, que podem ser manipuladas em farmácias de 
manipulação públicas (incluindo as Farmácias Vivas) e privadas.      

É importante esclarecer que as formulações relacionadas no Formulário de Fitoterápicos 
da Farmacopeia Brasileira (FFFB) são reconhecidas como oficinais 
ou farmacopeicas. Além disso, elas servem de base para a notificação 
de produtos tradicionais fitoterápicos na Anvisa.    

Nesse sentido, destaca-se que, de acordo com a legislação brasileira vigente, podem ser 
notificados fitoterápicos presentes no FFFB e nas farmacopeias reconhecidas pela 
Anvisa. A notificação é um procedimento simplificado, de liberação imediata para o 
comércio, de medicamentos considerados de mais baixo risco, conforme a avaliação 
prévia realizada pela Agência.      

A inclusão de mais formulações na notificação faz parte de um trabalho realizado pela 
Anvisa no sentido de favorecer a entrada de novos fitoterápicos no mercado, permitindo 
que a população brasileira tenha mais acesso a esses produtos.     

Nas 85 monografias do compêndio estão:    

90 preparações extemporâneas;   

3 alcoolaturas;   

44 tinturas;   

14 extratos-fluidos;   

2 xaropes;   

40 cápsulas com derivados vegetais;   

10 comprimidos/cápsulas com derivados vegetais;   

12 cápsulas com drogas vegetais;   

7 cremes;   

6 géis;   

7 pomadas; e   

1 sabonete líquido.      

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-aprova-2a-edicao-do-formulario-de-fitoterapicos
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20aprova%202ª%20edição%20do%20Formulário%20de%20Fitoterápicos&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/96c2ce0797cd4746b542ab99fa1e5390
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/443265
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/443265


   

WA Clipping das AGÊNCIAS                   
 
 

Sexta-feira|05.02.2021 
 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

Ressalta-se que esta edição compreende a revisão de textos e monografias constantes 
da 1ª edição do formulário e do seu primeiro suplemento, bem como inclusões e 
exclusões de textos e monografias (formas farmacêuticas) dispostos a seguir.      

Além disso, algumas das formulações anteriormente contempladas, que não se 
adequavam ao previsto na legislação atual ou que não preenchiam os requisitos para 
serem considerados fitoterápicos tradicionais, ou ainda de mais baixo risco, foram 
excluídas da segunda edição.     

I - inclusão dos capítulos e textos:   

a. CONSIDERAÇÕES SOBRE MANIPULAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FITOTERÁPICOS      

II - inclusão das monografias (55 novas formas farmacêuticas):   

a. Aesculus hippocastanum L. (córtex) [CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

b. Aesculus hippocastanum L. (semente) [GEL, POMADA];   

c. Allium sativum L. [ALCOOLATURA, CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

d. Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

e. Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

f. Anacardium occidentale L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

g. Arnica montana L. [TINTURA];   

h. Bidens pilosa L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

i. Cordia verbenacea DC. [GEL];   

j. Crataegus monogyna Jacq.; Crataegus rhipidophylla Gand.; Crataegus laevigata (P
oir.) DC.; Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd.; Crataegus nigra Waldst. & Kit. 
e Crataegus azarolus L. [CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

k. Curcuma longa L. [CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

l. Echinacea angustifólia DC. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, EXTRATO FLUIDO, 
CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

m. Echinacea purpurea (L.) Moench (planta inteira) [POMADA];   

n. Echinacea purpurea (L.) Moench (raiz) [CÁPSULA COM DERIVADO];   

o. Equisetum arvense L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, EXTRATO FLUIDO, CÁPSULA 

COM DROGA VEGETAL];   

p. Erythrina mulungu Benth. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

q. Eucalyptus globulus Labill. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, XAROPE];   

r. Eugenia uniflora L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

s. Foeniculum vulgare Miller [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

t. Foeniculum vulgare Miller subsp. Vulgare var. vulgare [PREPARAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA];   

u. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung. [PREPARAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA];   
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v. Glycyrrhiza glabra L. 
e/ou Glycyrrhiza inflata Batalin e/ou Glycyrrhiza uralensis Fisch. ex DC. 
[PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

x. Hamamelis virginiana L. (córtex) [CREME, POMADA];   

y. Hamamelis virginiana L. (folha) [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

w. Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn. 
e/ou Harpagophytum zeyheri Decne [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, TINTURA, 
EXTRATO FLUIDO, CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

z. Lavandula angustifolia Mill. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

aa. Leonurus cardiaca L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, EXTRATO FLUIDO, CÁPSULA 
COM DROGA VEGETAL];   

ab. Libidibia ferrea (Mart.) L. P. Queiroz [CREME];   

ac. Melissa officinalis L. [EXTRATO FLUIDO, CÁPSULA COM DERIVADO];   

ad. Myracrodruon urundeuva Allemão [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

ae. Olea europaea L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, CÁPSULA COM DROGA 
VEGETAL];   

af. Panax ginseng C. A. Mey. [CÁPSULA COM DERIVADO];   

ag. Passiflora incarnata L. [EXTRATO FLUIDO, CÁPSULA COM DERIVADO];   

ah. Paullinia cupana Kunth ex H.B.K. var. sorbilis (Mart.) Ducke [CÁPSULA COM 
DROGA VEGETAL];   

ai. Persea americana Mill. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

aj. Peumus boldus Molina [CÁPSULA COM DERIVADO];   

ak. Plantago lanceolata L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, CÁPSULA COM 
DERIVADO];   

al. Plectranthus barbatus Andrews [ALCOOLATURA];   

am. Psidium guajava L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

an. Rosmarinus officinalis L. [TINTURA, EXTRATO FLUIDO];   

ao. Salix (várias espécies incluindo S. purpurea L., S. daphnoides Vill., S. fragilis L.) 
[PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, TINTURA, EXTRATO FLUIDO];   

ap. Salvia officinalis L. [cápsula com derivado]   

aq. Sambucus australis Cham. & Schltdl. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

ar. Sambucus nigra L. [EXTRATO FLUIDO];   

as. Silybum marianum (L.) Gaertn. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

at. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 
POMADA];   

au. Symphytum officinale L. [GEL];   



   

WA Clipping das AGÊNCIAS                   
 
 

Sexta-feira|05.02.2021 
 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

av. Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. [CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

ax. Taraxacum officinale F. H. Wigg. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, EXTRATO 
FLUIDO, COMPRIMIDO COM DERIVADO];   

ay. Trifolium pratense L. [EXTRATO FLUIDO];   

aw. Vaccinium myrtillus L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA];   

az. Valeriana officinalis L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, EXTRATO FLUIDO, 
CÁPSULA COM DERIVADO];   

ba. Vitex agnus-castus L. [CÁPSULA COM DROGA VEGETAL];   

bb. Zea mays L. [PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA]; e   

bc. Zingiber officinale Roscoe [ALCOOLATURA, CÁPSULA COM DERIVADO].      

III - exclusão dos capítulos:   

a. BASES FARMACÊUTICAS (1ª edição); e   

b. SOLUÇÃO AUXILIAR (1ª edição).      

IV - exclusão das formulações (38 formas farmacêuticas):   

a. Actaea racemosa L. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

b. Aloe vera (L.) Burm.f. (POMADA, 1ª edição);   

c. Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & Smith (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro 

Suplemento);   

d. Arnica montana L. (GEL, 1ª edição);   

e. Calendula officinalis L. (GEL, 1ª edição);   

f. Copaifera langsdorffii Desf., C. multijuga (Hayne) Kuntze, C. reticulata Ducke, C
. paupera (Herzog) Dwyer. (POMADA, 1ª edição);   

g. Cordia verbenacea DC. (POMADA, 1ª edição);   

h. Crataegus monogyna Jacq., C. rhipidophylla Gand., C. laevigata (Poir.) 
DC., C. pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd., C. nigra Waldst. & Kit. e C. azarolus L. 
(TINTURA, Primeiro Suplemento);   

i. Cynara scolymus L. (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

j. Echinacea purpurea (L.) Moench (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

k. Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª 
edição);   

l. Equisetum arvense L. (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

m. Frangula purshiana (DC.) A. Gray (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro 
Suplemento);   

n. Glycine max (L.) Merr. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

o. Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos (TINTURA, Primeiro 
Suplemento);   



   

WA Clipping das AGÊNCIAS                   
 
 

Sexta-feira|05.02.2021 
 

WebAdvocacy – Defesa da Concorrência SHS Quadra 6 – Conjunto A – Torre C – Sala 1120 
CEP: 70.322-915 Brasilia Tel: (61) 3032-2733 

 

p. Hypericum perforatum L. (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

q. Hypericum perforatum L. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

r. Libidibia ferrea (Mart.) L. P. Queiroz (GEL, 1ª edição);   

s. Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

t. Lippia sidoides Cham. (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

u. Lippia sidoides Cham. (GEL, 1ª edição);   

v. Mentha x piperita L. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

x. Mikania glomerata Spreng. (XAROPE, 1ª edição);   

y. Passiflora alata Curtis (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

w. Passiflora alata Curtis (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

z. Passiflora edulis Sims (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

aa. Passiflora edulis Sims (TINTURA Primeiro Suplemento);   

ab. Paullinia cupana Kunth (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

ac. Polygonum punctatum Elliot (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

ad. Salix alba L. (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

ae. Schinus terebinthifolius Raddi (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição);   

af. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville (CREME, 1ª edição);   

ag. Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro 
Suplemento);   

ah. Taraxacum officinale F.H. Wigg. (TINTURA, Primeiro Suplemento);   

ai. Taraxacum officinale F.H. Wigg. (CÁPSULA COM DERIVADO, Primeiro Suplemento);   

aj. Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. (CÁPSULA COM DERIVADO, 
Primeiro Suplemento);   

ak. Vernonia condensata Baker (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição); e   

al. Vernonia polyanthes Less (PREPARAÇÃO EXTEMPORÂNEA, 1ª edição).    

É preciso ressaltar que a ampliação das opções terapêuticas previstas no 
formulário permite a expansão do acesso da população brasileira a fitoterápicos 
seguros, efetivos e com qualidade. Da mesma forma, possibilita a racionalização de 
esforços para liberação de novos produtos para o mercado, conferindo maior agilidade 
ao processo por meio da notificação.    

O referido compêndio, submetido à Consulta Pública 638/2019 e aprovado pela RDC 
463/2021, deve ser disponibilizado em breve na página eletrônica da Anvisa e entrará 
em vigor em 180 dias a contar da data de sua disponibilização.    

Por fim, destaca-se que novos dados que subsidiem novas monografias e formulações 
podem ser submetidos à apreciação da Farmacopeia Brasileira para 
que sejam incorporados em uma próxima atualização do compêndio.     

http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/397108
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/443265
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/443265
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Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter 
@anvisa_oficial, Facebook@AnvisaOficial, Instagram @anvisaoficial e YouTube 
@anvisaoficial   

                   

Tags: formulário de fitoterápicos,farmacopeia brasileira,rdc 463-2021 
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