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ANA 

 

Quantidade de cópias do Coronavírus no esgoto de Belo Horizonte caiu na última 

semana de janeiro 

Estudo aponta, porém, que carga viral ainda está em patamar próximo ao 
apurado em julho de 2020, período considerado crítico da pandemia 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 19h37 Atualizado em 05/02/2021 19h42 

 

A carga viral (quantidade de cópias do vírus) detectada nas amostras de esgoto oriundo 
de Belo Horizonte (Minas Gerais) caiu nas últimas duas semanas do projeto-piloto 
Monitoramento COVID Esgotos, segundo o Boletim de Acompanhamento nº 30, 
divulgado nesta sexta-feira, 5 de fevereiro. 

A quantidade de cópias do vírus detectada nas coletas entre 18 e 29 de janeiro é 
praticamente a metade da que foi encontrada no estudo entre o final de 2020 e as 
primeiras semanas de 2021. Apesar da redução nas duas últimas semanas de janeiro, 
os pesquisadores destacam que a carga viral atual está em patamar similar à que foi 
observada em julho de 2020, período considerado crítico quanto à infecção pelo novo 
Coronavírus. 

Veja o gráfico: 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/quantidade-de-copias-do-coronavirus-no-esgoto-de-belo-horizonte-caiu-na-ultima-semana-de-janeiro
https://twitter.com/share?text=Quantidade%20de%20cópias%20do%20Coronavírus%20no%20esgoto%20de%20Belo%20Horizonte%20caiu%20na%20última%20semana%20de%20janeiro&url=https://www.gov.br/ana/resolveuid/55510da4001d4f839f2668a47e71f4ff
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/quantidade-de-copias-do-coronavirus-no-esgoto-de-belo-horizonte-caiu-na-ultima-semana-de-janeiro/Boletim30vf05fev21.pdf
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Na capital mineira, a quantidade de cópias do vírus detectada na mais recente semana 
de estudos é de aproximadamente 15 trilhões por dia, contra 30 trilhões reportados no 
boletim anterior. Em julho de 2020, a contagem de cópias do vírus chegou a 18 trilhões 
por dia. 

Considerando a estimativa de pessoas infectadas, levando em conta a metodologia 
adotada a partir do Boletim º 29, também caiu na mais recente semana de estudo, 
chegando a cerca de 130 mil pessoas em Belo Horizonte e de cerca de 20 mil pessoas 
em Contagem (MG). 

A variação dessa estimativa também passa a ser considerada nos boletins, que trazem 
a população infectada por faixas, representando valores mínimo, médio e máximo. 
Abaixo, veja o gráfico que ilustra a variação do equivalente populacional para um mesmo 
valor de carga viral, de acordo com tais critérios: 
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Os resultados das amostras de esgotos coletadas durante todo o projeto estão acessíveis 
no Painel Dinâmico Monitoramento COVID Esgotos (dashboard) 
em: https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos . 

Sobre o projeto-piloto 

O projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos tem o objetivo de monitorar a presença 
do novo coronavírus nas amostras de esgoto coletadas em diferentes pontos do sistema 
de esgotamento sanitário das cidades de Belo Horizonte e Contagem, inseridos nas 
bacias hidrográficas dos ribeirões Arrudas e do Onça. Assim é possível gerar dados para 
a sociedade e ajudar gestores na tomada de decisão. 

O trabalho é fruto de Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre a ANA e 
o INCT ETE Sustentáveis/ UFMG. Com a continuidade dos estudos, o grupo pretende 
identificar tendências e alterações na ocorrência do vírus nas diferentes regiões 
analisadas para entender a prevalência e a dinâmica de circulação do vírus. 

Os pesquisadores participantes no estudo reforçam que não há evidências da 
transmissão do vírus através das fezes (transmissão feco-oral) e que o objetivo da 
pesquisa é mapear os esgotos para indicar áreas com maior incidência da doença e usar 
os dados obtidos a partir do esgoto como uma ferramenta de aviso precoce para novos 
surtos, por exemplo. 

Com os dados obtidos, é possível saber como está a ocorrência do novo coronavírus por 
região, o que pode direcionar a adoção ou não de medidas de relaxamento consciente 
do distanciamento social. Também pode possibilitar avisos precoces dos riscos de 
aumento de incidência da COVID-19 de forma regionalizada, embasando a tomada de 
decisão pelos gestores públicos. 

Sobre os parceiros do projeto-piloto 

ANA 

https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos
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Criada pela Lei nº 9.984/2000, a ANA é a agência reguladora dedicada a implementar 
a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei das Águas, e coordenar o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). Com a aprovação do novo 
marco legal do saneamento básico pela Lei nº 14.026/2020, também cabe ao órgão 
editar normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento 
básico. 

Esse trabalho é feito por meio de ações de regulação, monitoramento, gestão e 
planejamento de recursos hídricos. Além disso, a Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico emite e fiscaliza o cumprimento de normas, em especial as outorgas 
em corpos d’água de domínio da União – interestaduais, transfronteiriços e reservatórios 
federais. Também é a responsável pela fiscalização da segurança de barragens de usos 
múltiplos das águas outorgadas pela instituição. 

INCT ETEs Sustentáveis/UFMG 

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estações Sustentáveis de Tratamento 
de Esgoto (INCT ETEs Sustentáveis) estuda questões sobre o esgoto sanitário, 
notadamente para países em desenvolvimento, de forma a contribuir para a promoção 
de mudanças estruturais e estruturantes nos serviços de esgotamento sanitário, a partir 
da capacitação profissional, desenvolvimento de soluções tecnológicas apropriadas às 
diversas realidades nacionais, construção e transmissão de conhecimento para a 
sociedade, órgãos governamentais e empresariais. 

IGAM 

Criado em 1997, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) é vinculado à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Integra o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) na esfera federal. 
Na estadual, faz parte do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SISEMA). Entre as responsabilidades do IGAM estão a proteção, gestão e controle dos 
recursos hídricos; monitoramento da qualidade da água; autorização e 
acompanhamento de obras que interferem nos cursos d'água; emissão de alertas de 
tempestades; fiscalização, monitoramento e elaboração de relatórios técnicos. 

COPASA 

Criada pelo Estado de Minas Gerais, em 1963, com a denominação Companhia Mineira 
de Água e Esgoto (COMAG), em 1974, com a incorporação do Departamento Municipal 
de Águas e Esgoto (DEMAE), teve o nome social alterado para Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (COPASA). 

Com sede em Belo Horizonte, a Companhia é uma sociedade de economia mista, de 
capital aberto, controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que tem como 
objetivo planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar, administrar e explorar serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgoto, podendo atuar no Brasil e no 
exterior. Atualmente, a COPASA detém a concessão do sistema de abastecimento de 
água de 641 municípios, sendo que destes, também, detém a concessão do sistema de 
esgotamento sanitário de 311 municípios mineiros. 

SES-MG 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) é responsável pela gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o Estado. Além disso, uma das metas da 
SES-MG é apoiar os municípios no processo de planejamento, fortalecimento e gestão 
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do SUS para o desenvolvimento de políticas de saúde focadas no cidadão e em 
consonância com as especificidades regionais, com transparência e participação social. 
Para outras informações sobre saúde, acesse: www.saude.mg.gov.br. 

  

Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 

(61) 2109-5495/5103/5129 

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube  

http://www.saude.mg.gov.br/
https://www.ana.gov.br/www/
http://www.facebook.com/anagovbr
http://www.instagram.com/anagovbr
http://www.twitter.com/anagovbr
http://www.youtube.com/anagovbr
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Prazo para entrega do Relatório de Segurança de Barragens é antecipado 
em dois meses 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 17h32 

 

Barragem do açude Orós (CE) - Foto: Zig Koch / Banco de Imagens ANA 

Produzido anualmente pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o 
Relatório de Segurança de Barragens (RSB) apresenta um panorama da evolução da 
segurança desse tipo de estrutura no Brasil e o estágio de implementação da Política 
Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Se antes a ANA tinha até 31 de agosto 
para entregar o levantamento para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
agora o novo prazo é até 30 de junho. A antecipação consta da Resolução CNRH nº 
223/2020, publicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro. 

Se os órgãos fiscalizadores de segurança de barragens tinham até 30 de abril para 
enviarem as informações do Relatório para a Agência, a partir de agora eles terão até 28 
de fevereiro para realizarem o envio. Outra mudança foi no limite para o CNRH apreciar 
e encaminhar o RSB entregue pela ANA para o Congresso Nacional, que era até 31 de 
dezembro e agora é até 30 de julho. Além disso, o Conselho deverá enviar a publicação 
para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, assembleias legislativas, governo federal, 
governos estaduais e distrital. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/prazo-para-entrega-do-relatorio-de-seguranca-de-barragens-e-antecipado-em-dois-meses
https://twitter.com/share?text=Prazo%20para%20entrega%20do%20Relatório%20de%20Segurança%20de%20Barragens%20é%20antecipado%20em%20dois%20meses&url=https://www.gov.br/ana/resolveuid/5f9962bd38054299a2da5810f7aed7db
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cnrh-n-223-de-20-de-novembro-de-2020-301563863
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cnrh-n-223-de-20-de-novembro-de-2020-301563863
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Outra antecipação trazida pelo CNRH é no prazo que a Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico tem para atualizar ou definir novos conteúdos que constarão do 
Relatório de Segurança de Barragens do ano seguinte. Antes a agência reguladora tinha 
até 30 de setembro para definir as informações a serem enviadas pelos órgãos 
fiscalizadores de segurança de barragens para o próximo RSB. Agora esse prazo foi 
antecipado para até 30 de junho. 

Segundo a Resolução nº 223/2020, o RSB passará a ser elaborado com dados contidos 
no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), que serão 
extraídos em 31 de dezembro do ano de referência do Relatório. Por exemplo, a ANA 
levará em consideração os dados de 31 de dezembro de 2021 para a elaboração do RSB 
2021 no próximo ano. As edições mais recentes do RSB sempre se referem ao último 
ano concluído. 

Os órgãos fiscalizadores deverão manter os dados de sua competência atualizados no 
SNISB continuamente tanto com relação ao estado das barragens quanto em termos de 
sua documentação e seu cadastro. Da mesma forma, os empreendedores de barragens 
– proprietários e responsáveis – deverão manter atualizados os dados de suas estruturas 
junto aos respectivos órgãos fiscalizadores. Sendo assim, não existe mais o prazo até 31 
de janeiro para os empreendedores enviarem as informações referentes ao RSB para os 
órgãos fiscalizadores. 

O RSB  

O Relatório de Segurança de Barragens é um dos instrumentos da Política Nacional de 
Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei nº 12.334/2010. A publicação é 
elaborada anualmente sob a coordenação da ANA – com base em informações enviadas 
pelas 44 entidades fiscalizadoras de segurança de barragens. 

O RSB aponta diretrizes para a atuação de fiscalizadores, de empreendedores desse tipo 
de estrutura, da Defesa Civil e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Após lançar 
a publicação, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico envia o Relatório para 
o CNRH. Na sequência, o colegiado encaminha a publicação para o Congresso Nacional 
e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, assembleias legislativas, governo 
federal, governos estaduais e distrital. 

Segurança de barragens 

Segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens, a fiscalização dos barramentos 
de geração hidrelétrica é feita pela ANEEL. Já as barragens de rejeitos de minério são 
fiscalizadas pela ANM. No caso das barragens de usos múltiplos da água em corpos 
hídricos de domínio da União, interestaduais e transfronteiriços, a fiscalização é feita 
pela ANA. Além disso, os órgãos estaduais são responsáveis pela fiscalização de 
barragens de usos múltiplos da água em rios estaduais, para os quais o órgão estadual 
emitiu a outorga de direito de uso de recursos hídricos, e de rejeitos industriais, para 
os quais emitiu a licença ambiental. 

De acordo com a PNSB, cabe à ANA consolidar os dados sobre a segurança de 
barramentos encaminhados pelos agentes fiscalizadores do País (incluindo a própria 
Agência, entre órgãos federais e estaduais). Com os dados que recebe, a ANA consolida 
anualmente o Relatório de Segurança de Barragens, que é um instrumento de 
transparência quanto à situação dos barramentos no Brasil. 

Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm
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Agência Nacional de Águas (ANA) 

(61) 2109-5129/5495/5103 

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

Tags: rsbrelatório de segurança de barragenspnsbsegurança de barragenslei 
12334/2010política nacional de segurança de barragenscnrhconselho nacional de 
recursos hídricos  

https://www.gov.br/www/
http://www.facebook.com/anagovbr
http://www.instagram.com/anagovbr
http://www.twitter.com/anagovbr
http://www.youtube.com/anagovbr
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=rsb
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=relat%C3%B3rio%20de%20seguran%C3%A7a%20de%20barragens
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=pnsb
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=seguran%C3%A7a%20de%20barragens
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=lei%2012334/2010
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=lei%2012334/2010
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=pol%C3%ADtica%20nacional%20de%20seguran%C3%A7a%20de%20barragens
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=cnrh
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=conselho%20nacional%20de%20recursos%20h%C3%ADdricos
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=conselho%20nacional%20de%20recursos%20h%C3%ADdricos
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ANAC 

 

ANAC publica edital do processo de certificação de instrutores AVSEC 

Documento traz as regras para a seleção de candidatos a instrutor de segurança contra 
atos de interferência ilícita 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 22h49 Atualizado em 06/02/2021 10h30 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou, na edição desta sexta-feira (5/2) 
do Diário Oficial da União, o Edital “Processo de Certificação de Instrutores 
AVSEC”, que traz as regras para a seleção de candidatos a instrutor de segurança 
contra atos de interferência ilícita (AVSEC) nos centros de instrução autorizados pela 
Agência. 

O objetivo do processo seletivo é atender prioritariamente à demanda de profissionais 
com certificação vencida ou que possuem certificação a vencer nos primeiros meses de 
2021. 

Inicialmente, será realizada uma edição do processo seletivo no modelo já utilizado nos 
anos anteriores. A ANAC estuda a possibilidade de realização de mais edições durante 
o ano, conforme levantamento das necessidades, além da aplicação do exame teórico 
em mais localidades, conforme recursos humanos e materiais (incluindo tecnológicos) 
disponíveis à época desses exames. 

A edição prevê a oferta de até 60 vagas no total e terá as seguintes etapas: inscrição, 
análise da documentação, seleção, avaliação teórica e avaliação prática. 

  

Principais mudanças do novo Edital 

Este é o primeiro Edital publicado no âmbito da nova Superintendência de Pessoal da 
Aviação Civil (SPL), que, em razão da reestruturação aprovada na Agência, desde 
outubro de 2020, é a unidade competente pelo processo de certificação de Instrutores 
AVSEC. As principais alterações advindas do novo modelo em relação ao do ano de 2020 
são: 

- a revisão da lista de documentos a serem apresentados para a inscrição; 

- o incremento do número de questões da prova (60 questões); 

- o aprimoramento dos critérios de seleção dos candidatos. 

  

Medidas preventivas relacionadas à Covid-19 

Visando resguardar a saúde dos servidores e candidatos que participarão do exame de 
certificação de instrutores, todas as medidas sanitárias para prevenção à Covid-
19 anunciadas no Edital de 2020 serão mantidas enquanto durar a emergência de 
saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, decretada pelo 
Ministro de Estado da Saúde em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/anac-publica-edital-do-processo-de-certificacao-de-instrutores-avsec
https://twitter.com/share?text=ANAC%20publica%20edital%20do%20processo%20de%20certificação%20de%20instrutores%20AVSEC&url=https://www.gov.br/anac/resolveuid/9c2d9518d3b243b4b78d7276f030c140
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Página de Instrutores AVSEC 

As inscrições para a primeira edição de 2021 estão abertas a partir de 8 de fevereiro. 
Confira o Edital com o calendário completo da edição e todas as informações 
referentes  ao processo e saiba como efetuar inscrição (clique no link para acessar).  

https://www.gov.br/assuntos/regulados/aerodromos/avsec/certificacao-de-instrutores-avsec/certificacao-de-instrutores-avsec
https://www.gov.br/assuntos/regulados/aerodromos/avsec/certificacao-de-instrutores-avsec/certificacao-de-instrutores-avsec
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ANATEL 

 

Anatel reajusta valor das chamadas locais de fixo para móvel 

Os percentuais de reajustes das concessionárias Telemar, Oi, Telefônica, Algar e 
Sercomtel variam de 0,13% a 0,72%. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 12h58 

 

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta 
quinta-feira (4/2) o reajuste das ligações das chamadas de fixo para móvel na 
modalidade local. Foram aprovados os seguintes reajustes: para a Telemar, 0,24%; para 
a Oi, 0,13%; para a Telefônica, 0,72%; para a Algar,0,44%; e para a Sercomtel, 0,13%. 
O reajuste vale a partir de 25 de fevereiro de 2021. 

Confira os novos valores na tabela abaixo. Os Valores de Comunicação (VC-1) são para 
chamadas entre mesmo DDD. O reajuste aprovado decorre de alteração dos valores de 
referência das tarifas de interconexão (VU-M).   

  

Concessionária 

VALORES 

VC-1 

Diferença VU-

M 

NOVOS VALORES 

VC-1 

% 

ACRÉSCIMO 

TELEMAR (REG I) 0,17513 0,00042 0,17555 0,24% 

OI (REG II) 0,18062 0,00024 0,18086 0,13% 

TELEFÔNICA (REG 

III) 0,17608 0,00127 0,17735 0,72% 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-reajusta-valor-das-chamadas-locais-de-fixo-para-movel
https://twitter.com/share?text=Anatel%20reajusta%20valor%20das%20chamadas%20locais%20de%20fixo%20para%20móvel&url=https://www.gov.br/anatel/resolveuid/01e227583e4542198dc50aeca6a30d44
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ALGAR (REG I, II, 

III) 0,19014 0,00084 0,19098 0,44% 

SERCOMTEL (REG 

II) 0,18097 0,00024 0,18121 0,13% 

  

Desde o início da vigência da Resolução nº 724/2020, em 4 de maio de 2020, as 
chamadas de longa distância passaram ao regime de liberdade tarifária. Sendo assim, 
esta revisão tarifária não alcança os valores de comunicação VC-2 (DDDs com mesma 
dezena) e VC-3 (DDDs diferentes) 

As tarifas para o horário reduzido correspondem, no máximo, a 70% das tarifas 
homologadas para o horário normal. Confira os novos valores na tabela a seguir: 

  

Concessionária 

VC-1 

Novos valores 

VC-1 reduzido 

Novos valores 

Telemar Norte Leste S.A. 0,17555 0,12288 

Oi. S.A. 0,18086 0,12660 

Telefônica Brasil S.A. 0,17735 0,12414 

Algar Telecom S.A. 0,19098 0,13368 

Sercomtel S.A. 0,18121 0,12684 

  

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2020/1394-resolucao-724#:~:text=Aprova%20a%20Norma%20para%20implanta%C3%A7%C3%A3o,geral%2C%20modalidade%20Longa%20Dist%C3%A2ncia%20Nacional.
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ANEEL 

 

Consulta que discute regras de conexão ao sistema de transmissão tem 
prazo prorrogado 

Autor: ANEEL 

Publicação: 05/02/2021 | 12:29 

Última modificação: 05/02/2021 | 12:30 
 
Foi prorrogado até 17 de fevereiro de 2021 o prazo para recebimento de contribuições 
para a segunda fase da Consulta Pública nº. 013/2020. 
 
Por meio de aprimoramentos propostos na consulta, espera-se avançar na 
regulamentação que aborda a classificação de instalações, as condições de acesso e 
conexão ao sistema de transmissão. 
 
Contribuições à referida consulta devem ser enviadas até 17 de fevereiro de 2021 para 
o e-mail cp013_2020_fase2@aneel.gov.br. Mais informações 
em www.aneel.gov.br/consultas-publicas.  

http://cp013_2020_fase2@aneel.gov.br/
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas
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ANP 

 

ANP notifica Raízen, Gran Petro, Air BP Brasil, Rede Sol, Petróleo Sabba, 
Air BP Petrobahia e Petrobahia 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 19h10 

A ANP notificou hoje (5/2) as matrizes das distribuidoras de combustíveis de aviação 
Raízen, Gran Petro, Air BP Brasil, Rede Sol, Petróleo Sabba, Air BP Petrobahia e 
Petrobahia a prestarem informações, no prazo de 48 horas, dentro do processo 
investigativo conduzido pela Agência sobre a gasolina de aviação (GAV) fora de 
especificação produzida em janeiro na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em 
Cubatão, São Paulo. 

A Agência já havia notificado, na quarta (3/2) a BR Distribuidora e ontem (4/2) a 
Petrobras, que também foi notificada hoje (5/2) a fornecer dados adicionais de 
movimentação e de qualidade do volume de GAV fora de especificação comercializado 
pela RPBC. 

A ANP está atuando junto a todos os agentes econômicos que operam no suprimento da 
GAV para garantir o abastecimento e a segurança na utilização do produto. 

Desde 3/2, fiscais da ANP estão em campo para investigar o ocorrido, tendo coletado 
amostras do combustível para análise em laboratório. 

A Refinaria Presidente Bernardes é a única a produzir GAV no Brasil. Segundo a 
Petrobras, foram comercializados pouco mais de dois mil metros cúbicos de combustível 
fora de especificação.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-notifica-raizen-gran-petro-air-bp-brasil-rede-sol-petroleo-sabba-air-bp-petrobahia-e-petrobahia
https://twitter.com/share?text=ANP%20notifica%20Raízen,%20Gran%20Petro,%20Air%20BP%20Brasil,%20Rede%20Sol,%20Petróleo%20Sabba,%20Air%20BP%20Petrobahia%20e%20Petrobahia&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/ee14e47d8eab417e8768370962f90f4c
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ANP notifica Petrobras e BR Distribuidora em investigação sobre gasolina 
de aviação 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 08h18 Atualizado em 05/02/2021 08h19 

  

A ANP notificou ontem (4/2) a Petrobras e na quarta (3/2) a BR Distribuidora, dentro 
do processo investigativo conduzido pela Agência, a prestar, em 48 horas, informações 
detalhadas sobre a gasolina de aviação (GAV) fora dos padrões de especificação 
produzida em janeiro na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão, São 
Paulo. Segundo a Petrobras, foram comercializados pouco mais de dois mil metros 
cúbicos desse produto. 

Além das informações já prestadas à ANP, a Petrobras será notificada hoje (5/2) a 
fornecer dados adicionais de movimentação e de qualidade do volume de GAV fora da 
especificação comercializado pela Refinaria de Cubatão. Técnicos da ANP, que estão na 
refinaria desde 3/2 para investigar o ocorrido, já coletaram amostras do combustível 
para análise em laboratório. A Refinaria Presidente Bernardes é a única a produzir 
gasolina de aviação no Brasil. 

A ANP está atuando junto a todos os agentes econômicos que operam no suprimento da 
GAV para garantir o abastecimento e a segurança na utilização do produto.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/anp-notifica-petrobras-e-br-distribuidora-em-investigacao-sobre-gasolina-de-aviacao
https://twitter.com/share?text=ANP%20notifica%20Petrobras%20e%20BR%20Distribuidora%20em%20investigação%20sobre%20gasolina%20de%20aviação&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/81b09aecb8f04adea917ec354fe06a4b
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ANS 

 

ANS recebe contribuições da sociedade para duas consultas públicas 

Detalhes 

Categoria:Participação da Sociedade  

Publicado em: 05/02/2021 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está com duas Consultas Públicas 
abertas a toda a sociedade. As informações completas e os documentos de cada uma 
estão disponíveis no portal da Agência 

Até o dia 10/03 a reguladora receberá contribuições para a proposta de Resolução 
Normativa que dispõe sobre os critérios para as alterações na rede assistencial 
hospitalar. O objetivo é aprimorar regras para substituição de entidade hospitalar e 
redimensionamento de rede por redução, além de melhorar a eficiência da comunicação 
ao beneficiário. Saiba mais e como participar aqui. 

E até o dia 21/03 serão aceitas manifestações sobre a proposta de Resolução Normativa 
sobre Capital Referente ao Risco Operacional e Legal, que altera a RN n° 451, de 6 de 
março de 2020. A proposta de normativa foi definida a partir de reuniões com o setor e 
com base em experiências internacionais, com adaptações para a realidade do setor no 

Brasil. Saiba mais e como participar aqui.  

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/6156-ans-abre-consulta-publica-sobre-rede-assistencial-das-operadoras
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/6166-ans-abre-consulta-publica-sobre-capital-regulatorio
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Planos de saúde: ANS disponibiliza números de dezembro 

Detalhes 

Categoria:Números do Setor  

Publicado em: 05/02/2021 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou os números de beneficiários 
de planos de saúde relativos ao mês de dezembro de 2020. No período, o setor totalizou 
47.564.363 usuários em planos de assistência médica e 27.050.313 em planos 
exclusivamente odontológicos em todo o Brasil. 

Na assistência médica, o número é o maior registrado desde janeiro de 2017 - antes 
disso, foi superado em dezembro de 2016, quando foram registrados 47.631.754 
beneficiários.  

Estes dados estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da 

ANS. Acesse aqui.  

Em dezembro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada 
nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um 
aumento de 0,37% no comparativo com novembro, e de 1,16% em relação a dezembro 
de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 1,35% em relação 
a novembro e de 4,45% em relação a dezembro de 2019. 

Entre os estados, no comparativo com dezembro de 2019, o setor registrou aumento de 
beneficiários em planos de assistência médica em 20 unidades federativas, sendo Minas 
Gerais e São Paulo os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números 
absolutos. Já no segmento exclusivamente odontológico, 24 unidades federativas 
registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e 
Pernambuco os estados com maior crescimento. Confira os dados nas tabelas abaixo.     

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das 
revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.     

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano 
e por UF em diferentes competências.    

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação do plano 

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação de plano 

Competência Total 

Coletivo 

Individual Não Informado Empresarial 
Por 
adesão 

Não 
identificado 

dez/18 47.088.544 31.717.835 6.158.820 513 9.113.055 98.321 

dez/19 47.009.784 31.717.848 6.184.500 459 9.019.649 87.328 

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao
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Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação de plano 

Competência Total 

Coletivo 

Individual Não Informado Empresarial 
Por 
adesão 

Não 
identificado 

jan/20 46.963.355 31.701.009 6.177.630 456 8.997.771 86.489 

fev/20 46.982.646 31.733.671 6.178.089 450 8.986.333 84.103 

mar/20 47.053.433 31.791.187 6.185.422 450 8.993.084 83.290 

abr/20 46.969.380 31.721.426 6.205.319 449 8.959.255 82.931 

mai/20 46.739.288 31.519.212 6.203.816 446 8.933.516 82.298 

jun/20 46.665.443 31.434.974 6.217.497 446 8.932.726 79.800 

jul/20 46.772.519 31.523.800 6.217.966 446 8.953.517 76.790 

ago/20 46.857.483 31.561.196 6.229.723 446 8.989.733 76.385 

set/20 47.010.857 31.683.176 6.246.815 436 9.005.198 75.232 

out/20 47.193.105 31.817.632 6.277.218 434 9.023.076 74.745 

nov/20 47.385.463 32.003.562 6.294.021 434 9.017.907 69.539 

dez/20 47.564.363 32.154.545 6.308.012 434 9.032.612 68.760 
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Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação 

de plano 

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos 

Competência Total 

Coletivo 

Individual 
Não 
Informado Empresarial 

Por 
adesão 

Não 
identificado 

dez/18 24.235.346 17.780.559 2.156.173 1.947 4.281.822 14.845 

dez/19 25.845.543 19.012.484 2.507.907 1.827 4.312.151 11.174 

jan/20 25.914.011 19.072.617 2.507.074 1.814 4.323.166 9.340 

fev/20 26.018.836 19.171.823 2.512.648 1.801 4.323.292 9.272 

mar/20 25.995.714 19.207.333 2.526.398 1.795 4.250.998 9.190 

abr/20 25.742.662 19.104.965 2.524.540 1.792 4.102.358 9.007 

mai/20 25.405.949 18.862.447 2.508.168 1.776 4.024.575 8.983 

jun/20 25.346.934 18.822.944 2.519.822 1.767 3.993.484 8.917 

jul/20 25.464.823 18.833.379 2.523.126 1.760 4.097.692 8.866 

ago/20 25.882.900 18.892.040 2.753.595 1.753 4.226.671 8.841 

set/20 26.233.463 19.088.876 2.806.094 1.746 4.327.932 8.815 

out/20 26.399.678 19.180.725 2.806.817 1.744 4.401.988 8.404 

nov/20 26.683.833 19.378.748 2.821.448 1.743 4.473.546 8.348 

dez/20 27.050.313 19.625.099 2.874.508 1.742 4.540.702 8.262 
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Beneficiários por UF 

UF 

Beneficiários de 

assistência médica 

Beneficiários 

exclusivamente 

odontológicos 

dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 

Acre 42.237 42.751 15.636 16.477 

Alagoas 366.723 367.228 275.535 279.971 

Amazonas 516.301 535.767 446.834 482.312 

Amapá 65.561 62.324 45.249 49.873 

Bahia 1.582.678 1.555.853 1.548.666 1.488.872 

Ceará 1.261.014 1.255.604 972.622 1.006.209 

Distrito 
Federal 

892.449 922.285 592.194 626.399 

Espírito Santo 1.109.798 1.136.624 522.105 568.033 

Goiás 1.148.010 1.187.429 659.369 692.238 

Maranhão 472.959 447.473 202.631 224.285 

Minas Gerais 5.053.900 5.238.383 2.179.742 2.318.759 

Mato Grosso 
do Sul 

588.889 604.158 144.961 155.164 

Mato Grosso 584.064 600.917 220.509 226.765 

Pará 778.052 812.358 436.776 470.827 

Paraíba 409.913 422.771 382.638 389.538 

Pernambuco 1.341.416 1.352.896 987.281 1.055.898 
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UF 

Beneficiários de 

assistência médica 

Beneficiários 
exclusivamente 

odontológicos 

dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 

Piauí 322.208 342.173 91.963 106.283 

Paraná 2.857.184 2.873.700 1.303.746 1.356.519 

Rio de Janeiro 5.342.455 5.341.999 3.477.587 3.452.237 

Rio Grande do 
Norte 

504.841 526.101 339.509 365.057 

Rondônia 148.893 153.688 105.348 124.690 

Roraima 28.239 29.492 11.301 12.633 

Rio Grande do 
Sul 

2.532.945 2.528.591 786.744 796.805 

Santa 
Catarina 

1.466.424 1.488.993 539.722 600.472 

Sergipe 313.230 311.052 203.422 207.347 

São Paulo 17.147.203 17.284.991 9.190.238 9.846.954 

Tocantins 106.757 114.509 126.971 115.327 

Não 
Identificado 

25.441 24.253 36.244 14.369 

TOTAL 47.009.784 47.564.363 25.845.543 27.050.313 
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ANTAQ 

 

ANTAQ realiza nesta segunda-feira (8) audiência pública virtual sobre 
arrendamento do terminal MAC14 no Porto de Maceió 

A audiência pública virtual nº 20/2020 será realizada nesta segunda-feira (8), a partir 
das 15h 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 17h34 Atualizado em 05/02/2021 18h19 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/noticias/audiencia-publica-virtual-no-20-2020
https://twitter.com/share?text=ANTAQ%20realiza%20nesta%20segunda-feira%20(8)%20audiência%20pública%20virtual%20sobre%20arrendamento%20do%20terminal%20MAC14%20no%20Porto%20de%20Maceió&url=https://www.gov.br/antaq/resolveuid/35bd049f508044b9a33589240ed2e132
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Com o intuito de debater e tirar dúvidas sobre os documentos técnicos e jurídicos que 
estão em consulta pública no portal da Agência, referentes ao arrendamento de terminal 
portuário destinado à movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente 
cavaco de madeira, localizado no Porto Organizado de Maceió/AL, denominado área 
MAC14, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ realizará audiência 
pública virtual nesta segunda-feira (8) a partir das 15h. 

Os detalhes para participação no evento estão descritos no cartaz acima. 

Consulta pública 
A audiência pública virtual integra a Consulta/Audiência Pública 20/2020 que está em 
andamento no portal da Agência na internet. As minutas jurídicas e os documentos 
técnicos estão disponíveis no endereço 
eletrônico: portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/audiencia-publica-2/. 

As contribuições para aprimoramento dos documentos desta consulta/audiência 
pública poderão ser dirigidas à ANTAQ até às 23h59 do dia 10/02/2021, 
exclusivamente por meio e na forma do formulário eletrônico disponível no 
sítio http://portal.antaq.gov.br.  

http://web.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/default.aspx?audiencia=71
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ANTAQ autoriza operação de TUP da Petróleo Sabbá em Manaus 

O Termo de Liberação de Operação - TLO foi publicado no Diário Oficial da União desta 
sexta-feira (5) 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 16h27 Atualizado em 05/02/2021 16h30 

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ autorizou a empresa 
PETRÓLEO SABBÁ S/A a iniciar a operação integral do seu Terminal de Uso Privado – 
TUP, conhecido como TUP Aivel, localizado em Porto Velho/RO, que compreende a 
movimentação e armazenagem de granel líquido (Termo de Liberação de Operação nº 
04-SOG, de 04/02/21). 

A autorização não desonera a empresa do atendimento aos padrões de segurança 
exigidos pelos entes intervenientes na operação, mormente no tocante às competências 
afetas à Marinha do Brasil, ao Corpo de Bombeiros e ao Órgo de Meio Ambiente. 

Categoria 

Infraestrutura, Trânsito e Transportes  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/noticias/antaq-autoriza-operacao-de-tup-da-petroleo-sabba-em-manaus
https://twitter.com/share?text=ANTAQ%20autoriza%20operação%20de%20TUP%20da%20Petróleo%20Sabbá%20em%20Manaus&url=https://www.gov.br/antaq/resolveuid/88a565b037564b1f84c86fecafba9e0b
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ANVISA 

 

Anvisa recebe pedido de registro definitivo da Pfizer para vacina Covid-19 

Esse é o segundo pedido de registro definitivo enviado à Agência. 

Compartilhe:    

Publicado em 06/02/2021 09h30 Atualizado em 06/02/2021 14h36 

A Pfizer enviou à Anvisa o pedido de registro definitivo da sua vacina contra a Covid-19, 
que recebeu o nome de Cominarty. Esse é o segundo pedido recebido pela Agência. 
O primeiro foi o pedido da vacina de Oxford, apresentado à Anvisa no dia 29/1. 

Quando for aprovado e for concedido pela Agência, o registro é o sinal verde para que a 
vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população, nos termos da 
indicação estabelecida na bula. Ou seja, o registro é a avaliação completa com dados 
mais robustos dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de 
mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento.  

Dos prazos 
 

A Anvisa vem avaliando de forma emergencial e com total prioridade as vacinas contra 
a Covid-19. Para tanto, adotou os procedimentos de submissão e análise contínua dos 
dados e das informações submetidas pela empresa, antes do peticionamento do 
registro.  

A Anvisa não impõe barreiras ou dificuldades para o pedido de registro de vacinas. 
Estabelece regras a serem cumpridas, a fim de garantir que as vacinas sejam seguras e 
adequadas para imunizar e não causar dano à população brasileira. Os servidores da 
Agência estão dedicados à análise desses processos.   

Acompanhe o andamento das análises. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/anvisa-recebe-pedido-de-registro-definitivo-da-pfizer-para-vacina-covid-19
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20recebe%20pedido%20de%20registro%20definitivo%20da%20Pfizer%20para%20vacina%20Covid-19&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/4340432352424be89f9ff0a9aacb624b
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/painel-acompanhe-o-andamento-da-analise-das-vacinas-2013-uso-emergencial
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Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

Tags: novo coronavíruscovid-19vacinapedido de registro  

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacina
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=pedido%20de%20registro
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Anvisa: Posicionamento sobre conversão da MP 1.003 

No seu posicionamento, a Anvisa sugere a manutenção do artigo 3º e o veto ao artigo 
5º. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 20h30 Atualizado em 05/02/2021 20h33 

A Anvisa elaborou considerações e sugestões referentes ao projeto de Lei de Conversão 
(PLV) 43/2020, oriundo da Medida Provisória 1.003/2020. O texto foi aprovado pelo 
Congresso Nacional nesta quinta-feira (4/2). 

No entendimento da Anvisa, o artigo 5º do PLV pode contrariar o interesse público já 
que, na forma da redação final, haveria uma imposição para a aprovação das vacinas 
sem a prévia análise técnica de segurança, qualidade e eficácia. Ou seja, a norma 
retiraria o papel técnico de análise da Anvisa, delegando à Agência uma função cartorial. 

Um dos efeitos possíveis seria a existência de duas categorias de vacinas no Brasil, as 
que passaram pela avaliação do produto e toda sua cadeia produtiva e outras que não 
tiveram qualquer avaliação sobre origem dos insumos, condições de conservação e 
eficácia na população, pela Anvisa. 

As considerações serão enviadas pela Anvisa para a Casa Civil. A manifestação da 
Anvisa deve ser feita dentro do prazo de 15 dias úteis que começa a contar a partir do 
momento em que o Senado enviar o texto final para a Presidência da República. 

No seu posicionamento, a Anvisa sugere a manutenção do artigo 3º e o veto ao artigo 
5º. 

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

Tags: covid-19novo coronavírusvacina  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-posicionamento-sobre-conversao-da-mp-1.003
https://twitter.com/share?text=Anvisa:%20Posicionamento%20sobre%20conversão%20da%20MP%201.003&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/6a6e46e52a55498d9b0c7a2e05e0aa74
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacina
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Nota: Anvisa e União Química realizam nova reunião 

Esse tipo de encontro faz parte da estratégia que a Anvisa tem adotado com todas as 
empresas que pretendem ter vacinas autorizadas no Brasil. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 20h27 Atualizado em 05/02/2021 20h37 

A Anvisa realizou nesta sexta-feira (5/2) reunião com o laboratório União Química, 
responsável pela vacina Sputnik no Brasil. O objetivo foi acompanhar e trocar 
informações com o laboratório sobre o desenvolvimento da vacina. 

Durante o encontro os representantes da União Química indicaram que vão avaliar qual 
será a estratégia para trazer a vacina para o Brasil, considerando a atualização recente 
do Guia de Uso Emergencial que permitiu o pedido com estudos de fase 3 de fora do 
Brasil. 

Esse tipo de encontro faz parte da estratégia que a Anvisa tem adotado com todas as 
empresas que pretendem ter vacinas autorizadas no Brasil. 

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

Tags: covid-19novo coronavírusvacina sputnik  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-anvisa-e-uniao-quimica-realizam-nova-reuniao
https://twitter.com/share?text=Nota:%20Anvisa%20e%20União%20Química%20realizam%20nova%20reunião&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/93b7dc68de9e4d5388fa75e2e4ff369c
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacina%20
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=sputnik%20
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Anvisa recebe pedido de estudo da vacina Covaxin no Brasil 

Solicitação é para realização de estudo clínico de fase 3 no Brasil. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 19h15 Atualizado em 05/02/2021 19h50 

A Anvisa recebeu, na tarde desta sexta-feira (5/2), o pedido de autorização de pesquisa 
clínica de fase 3 para a vacina Covaxin. Na prática, isso significa que o laboratório 
responsável entende ser importante e solicita a autorização da Anvisa para realizar 
estudos clínicos de fase 3 no Brasil. 

O pedido foi apresentado pelo laboratório Precisa Farmacêutica, que é a parceira do 
laboratório indiano Bharat Biotech no Brasil. 

Com a entrada do pedido na Anvisa, a Agência vai analisar o protocolo de pesquisa e 
verificar se a proposta de pesquisa é adequada para gerar dados confiáveis sobre a 
segurança e a eficácia da vacina. 

Para a análise de pedidos de autorização de pesquisa de vacinas, o prazo da Anvisa tem 
levado de 3 a 5 dias, condicionado à apresentação dos dados necessários para a análise 
técnica. 

A pesquisa clínica é a etapa de testes com seres humanos. A autorização da Anvisa é 
obrigatória para pesquisa no Brasil de qualquer medicamento ou vacina que tenha como 
foco o futuro registro no país. 

A decisão de conduzir a pesquisa no Brasil é do laboratório patrocinador do estudo. A 
realização de estudos clínicos no país permite que a Agência, assim como os 
pesquisadores brasileiros, acompanhem o desenvolvimento clínico. 

A Anvisa realizou uma reunião com o laboratório, na primeira semana de janeiro deste 
ano, para orientar e trocar informações sobre a formatação do estudo. As informações 
sobre o número de voluntários e os locais em que a vacina Covaxin poderá ser testada 
estão nos documentos apresentados para a Agência e ainda precisam ser analisadas 
pelos técnicos da instituição. 

Prioridade 

Desde o reconhecimento de calamidade pública no Brasil em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, a Anvisa tem adotado estratégias para dar celeridade às análises e às 
decisões sobre qualquer demanda que tenha como objetivo o enfrentamento da Covid-
19. 

Uma dessas estratégias foi a criação de um comitê de avaliação de estudos clínicos, 
registros e mudanças pós-registro de medicamentos para prevenção ou tratamento da 
doença. 

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: vacina contra covid-19novo coronavíruscovid-19  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-recebe-pedido-de-estudo-da-vacina-covaxin-no-brasil
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20recebe%20pedido%20de%20estudo%20da%20vacina%20Covaxin%20no%20Brasil&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/6e3c844bb2e0431f8492d520e6e85020
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacina%20contra%20covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=covid-19
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Anvisa publica edital de mapeamento de e-commerce 

Agência publicou edital de mapeamento de sites e plataformas de e-commerce 
direcionadas ao Brasil. Propostas devem ser enviadas até 1º de março. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 18h31 

A Anvisa, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), lançou edital para contratação de serviço de monitoramento de ativos em 
plataformas e-commerce direcionadas ao Brasil.     

O objetivo é realizar o mapeamento, em toda a internet, de sites e plataformas de e-
commerce direcionadas ao Brasil, contendo dados para geração de políticas públicas, 
tipificação de irregularidades sanitárias e/ou crimes, mapas de riscos por produto, 
categoria e fabricante. O serviço proposto deve ser conduzido por empresa especializada 
em monitoramento de comércio na Internet.     

O edital encontra-se disponível neste link e as propostas devem ser encaminhadas até 
1º de março de 2021, às 18h (fuso horário EST/EDT Nova York).     

Clique aqui e confira a íntegra do edital.     

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: editale-commercemonitoramento de ativos   

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-publica-edital-de-mapeamento-dee-commerce
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20publica%20edital%20de%20mapeamento%20de e-commerce&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/d89c55518ec34c3b8cf3232991954928
https://vendor.un.org.br/processes/4240
https://vendor.un.org.br/processes/4240
https://vendor.un.org.br/processes/4240
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=edital
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=e-commerce
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Covid-19: atuação da Anvisa na pandemia mostra agilidade 

A Agência trabalha de forma ininterrupta para garantir a segurança sanitária de 
produtos e serviços necessários no combate à pandemia. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 17h30 Atualizado em 05/02/2021 19h59 

Sobre a aprovação pelo Senado Federal, na quinta-feira (4/2), da Medida Provisória 
1003/2020, que autoriza o governo a aderir ao Instrumento de Acesso Global de Vacinas 
contra a Covid-19 (Covax Facility), esclarecemos:  

1 - A Agência ressalta a importância da adesão ao Covax como uma estratégia para 
ampliar o acesso à vacinação contra a Covid-19, acelerando o desenvolvimento e a 
fabricação de vacinas com qualidade, eficácia e segurança.  

2 - Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas contra a Covid-19 que 
serão fornecidas por meio do acordo Covax atendem a rigorosos padrões internacionais 
de qualidade, segurança e eficácia.  

3 - Atualmente, há mais de 200 vacinas candidatas em desenvolvimento, das quais 56 
se encontram em desenvolvimento clínico e 166 em desenvolvimento pré-clínico. Muitas 
dessas vacinas candidatas estão na fase III de ensaios clínicos, a etapa final antes de 
uma vacina ser aprovada.  

4 - O cenário mundial das autorizações de uso temporário e emergencial das vacinas 
contra a Covid-19, em caráter experimental, requer da Anvisa uma dedicação em tempo 
integral, com a mobilização permanente de todo o seu corpo técnico, para avaliar e 
decidir, com a celeridade e a urgência que o caso requer, o pedido de autorização de uso 
emergencial de qualquer das vacinas de desenvolvedores que tenham apresentado 
dados à Agência e possuam condições de qualidade, eficácia e segurança para serem 
disponibilizadas à população brasileira.  

5 - Tendo em vista que as vacinas contra a Covid-19 ainda estão em estudo, a 
autorização de uso emergencial por outro país leva em consideração dados e 
compromissos assumidos diretamente com as autoridades daquele país para a 
vacinação de grupos específicos da sua população.  

5.1- Nem todos os países publicam os relatórios técnicos que embasaram as suas 
decisões. É possível perceber que os EUA, o Canadá e o Reino Unido, países que 
possuem autoridades de referência e com similaridade regulatória com o Brasil, 
vincularam a concessão de autorização de uso emergencial à submissão de dados às 
suas autoridades reguladoras, de modo que pudessem vincular essa autorização aos 
planos e compromissos de monitoramento a serem realizados em seus territórios, nas 
populações específicas que virão a receber as doses da vacina.  

6 - Muitos dos aspectos avaliados pela autoridade reguladora norte-americana 
(Food and Drug Administration - FDA) ou por outras autoridades reguladoras de 
referência que venham a conceder autorização de uso emergencial são semelhantes aos 
avaliados pela Anvisa. Isso porque já existe entre as principais autoridades reguladoras 
significativo esforço de harmonização e cooperação regulatória na área de vacinas.  

6.1- Ainda assim, parte dos dados, bem como dos compromissos e planos de 
monitoramento que precisam compor o pedido de uso emergencial, referem-se 
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exclusivamente a realidades nacionais e, por isso, a importância da análise da vacina a 
ser usada no Brasil vir a ser realizada pela Anvisa.  

7 - Acompanhando o cenário mundial, é possível perceber que, até o momento, 
nenhuma autoridade reguladora de referência e que participa dos mesmos fóruns 
técnicos que a Anvisa concedeu autorização de uso emergencial de forma automática, 
baseada na avaliação de um outro país.  

8 - É importante esclarecer que a Anvisa já se antecipou, adotando medidas 
de reliance (prática baseada em informações fidedignas de autoridades reguladoras 
qualificadas) que possibilitam à Agência otimizar as etapas de análise considerando as 
informações já avaliadas por autoridades com as quais a Agência possui acordos de 
confidencialidade e que são membros de fóruns reconhecidos e estruturados como o 
ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmace
uticals for Human Use - Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos 
Técnicos para Medicamentos de Uso Humano).  

9 - Por fim, a Anvisa continuará trabalhando ininterruptamente, inclusive nos feriados 
e finais de semana, para favorecer o acesso da população brasileira a vacinas contra a 
Covid-19, com segurança, qualidade e eficácia.   

Medidas da Anvisa 
 

Confira a seguir os reflexos da atuação e adoção de medidas da Anvisa na contenção da 
pandemia no Brasil:   

1- Contingenciamento em portos, aeroportos e fronteiras:  

- Atuação conforme o Regulamento Sanitário Internacional (RSI).  

- Participação no repatriamento seguro de brasileiros: mais de 7.770 repatriados nas 
ações do Mato Grosso do Sul nas fronteiras, com acompanhamento e participação da 
equipe da Gerência de Portos, Aeroportos e Fronteiras (GGPAF).  

- Emissão de notas técnicas para assessoramento das decisões referentes à edição das 
portarias interministeriais de fronteiras e para esclarecimento de dúvidas dos órgãos 
públicos e privados sobre a Declaração de Saúde do Viajante (DSV) e o teste RT-PCR.  

- Publicação de perguntas e respostas sobre exigência da apresentação de RT-PCR E 
DSV no portal da Anvisa.  

- Elaboração e operacionalização do Business Intelligence (BI) para monitoramento dos 
viajantes procedentes do exterior. Foram registrados 275.669 preenchimentos de DSV.  

- Realização de 150 viagens a trabalho com vistas a compor as equipes dos postos 
localizados nos pontos de entrada brasileiros no enfrentamento da Covid-19, com 
investimento de R$ 831.720,02 até 8/12/2020.  

2 - Medidas para proteger os profissionais da saúde e a população 
 

- Ampliação da produção e do acesso ao álcool 70% e outros antissépticos:  

• 548 registros da categoria priorizada de gel antisséptico para as mãos. 

• 287 novos registros de produtos saneantes com ação desinfetante. 
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- Ampliação da produção e do acesso a equipamentos de proteção individual (EPIs) como 
máscaras, luvas e aventais.  

3 - Medidas para apoiar a testagem da Covid-19 no Brasil 
 

-Redução dos prazos e recorde em registros de kits diagnósticos.  

- Permissão da testagem nas farmácias.  

- Programa de monitoramento da qualidade dos kits.  

- 509 registros concedidos.  

- 277 certificações de boas práticas de fabricação nacionais e internacionais.  

Em setembro de 2020, a Anvisa zerou a fila de certificação para kits diagnósticos para 
Covid e, até o momento, analisou 330 pedidos e concedeu 277 certificações nacionais 
para fabricantes de kits diagnóstico para a Covid-19.  

4 - Medidas para ampliar a oferta de equipamentos médicos utilizados nos 
hospitais 
 

- Ampliação da produção nacional, importação e registro de ventiladores pulmonares e 
demais equipamentos.  

- 58 registros de ventiladores pulmonares concedidos.  

- 277 certificações de Boas Práticas de Fabricação.  

- 174 autorizações de funcionamento de fabricantes de equipamentos.  

5 - Medidas para evitar o desabastecimento de medicamentos utilizados no 
enfrentamento à pandemia 
 

-Destaque para a ampliação da produção nacional e importação de antibióticos, 
anestésicos, sedativos e relaxantes musculares.  

- Monitoramento do abastecimento.  

6- Medidas para ampliar as pesquisas clínicas no brasil de medicamentos e vacinas 

contra a Covid-19  

- 48 anuências de condução de estudos clínicos para medicamentos.  

- 4 anuências de condução de estudos clínicos para vacinas.  

7 - Medidas para favorecer o acesso às vacinas contra a Covid-19 
 

- Recorde no prazo para autorização de uso emergencial, em caráter experimental, de 
duas vacinas contra a Covid-19.  

- Participação da avaliação das vacinas contra a Covid-19 junto com a OMS.  

- Programa de monitoramento: a Anvisa divulgou, no dia 15 de dezembro de 2020, 
o Plano de monitoramento de eventos adversos de medicamentos e vacinas pós-
autorização de uso emergencial: diretrizes e estratégias de farmacovigilância para o 
enfrentamento da Covid-19, que reúne atividades já desenvolvidas pela área de 

https://www.gov.br/2020/bpf-de-produtos-para-saude-zerada-fila-de-peticoes
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https://www.gov.br/2020/bpf-de-produtos-para-saude-zerada-fila-de-peticoes
https://www.gov.br/2020/bpf-de-produtos-para-saude-zerada-fila-de-peticoes
https://www.gov.br/2020/bpf-de-produtos-para-saude-zerada-fila-de-peticoes
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farmacovigilância da Agência em sua rotina, lições aprendidas com epidemias 
anteriores, na cooperação entre autoridades reguladoras de vários países do mundo, e 
estratégias específicas para monitorar os produtos destinados à pandemia de Covid-19.  

O plano de monitoramento estabelece diretrizes e estratégias para apoiar a tomada de 
decisão regulatória em farmacovigilância durante a pandemia e se baseia no sistema de 
notificação e investigação de produtos em vigilância sanitária, no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), nas boas práticas de farmacovigilância e nas recomendações de 
organismos internacionais.  

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  
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Nova resolução sobre medicamentos começa a valer em 16/3 

RDC 430/2020 aprimora disposições sobre Boas Práticas de Distribuição, 
Armazenamento e Transporte de Medicamentos. 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 16h40 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 430/2020, que dispõe sobre as Boas Práticas 
de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos, entrará em vigor no dia 
16 de março. O ato normativo aprimora o texto da RDC 304/2019, sem afetar os 
aspectos técnicos da redação original.   

Vale lembrar que alguns dispositivos da nova RDC já estão valendo desde a data de sua 
publicação no Diário Oficial da União (D. O. U.), ou seja, desde 9 de outubro de 2020. 
São eles: artigos 7º, 87 e incisos I e II e § 1º do artigo 88.   

A partir da vigência da RDC 430/2020, ficarão revogadas a Portaria 802/1998 e a RDC 
320/2002, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 88 da nova legislação.   

Atenção! O caput do artigo 89 estabelece o período de um ano de transitoriedade para 
que os incisos II e III do artigo 64 entrem em vigência. Assim sendo, eles começarão a 
valer apenas em 16 de março de 2022. Levando em consideração o parágrafo terceiro 
do artigo 89, a mesma regra se aplica ao inciso IV do artigo 64, uma vez que a 
armazenagem em trânsito é uma atividade intrínseca e indissociável do 
transporte. Portanto, também o inciso IV do artigo 64 começará a valer em 2022.   

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

Tags: medicamentosboas práticasrdc 430  
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Webinar Anvisa: peticionamento de Denominações Comuns Brasileiras 

No dia 11 de fevereiro, a partir das 15h, a Agência irá realizar um seminário virtual 
sobre peticionamento relacionado às DCBs. Participe! 

Compartilhe:    

Publicado em 05/02/2021 13h05 

Na próxima quinta-feira (11/2), a partir das 15h, a Anvisa irá realizar um Webinar para 
esclarecer dúvidas sobre o novo peticionamento das demandas relacionadas às 
Denominações Comuns Brasileiras (DCBs), por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI).     

Na ocasião, serão apresentadas as informações sobre o contexto dessas demandas e a 
tramitação esperada para esses processos, de forma a promover a autonomia do usuário 
no novo procedimento e na obtenção de informações sobre os processos.     

Para participar do seminário virtual, basta clicar no link abaixo, na quinta-feira (11/2), 
a partir do horário agendado. Não é necessário fazer cadastro prévio.  

15h – Webinar Anvisa: Peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

para as demandas relacionadas às Denominações Comuns Brasileiras (DCBs).    

Webinar     

O Webinar é um seminário virtual que tem como objetivo fortalecer as iniciativas de 
transparência da Anvisa, levando conteúdo e conhecimento atualizado ao público. A 
transmissão é via web e a interação com os usuários é feita em tempo real, por um chat 
realizado durante o evento. A gravação fica disponível para visualização, no mesmo link 
da transmissão, após o seu término.      

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: webinarseminário virtualdenominações comuns brasileiraspeticionamento  
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