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ANA 

 

ESTUDO APONTA QUE CARGA VIRAL AINDA ESTÁ EM PATAMAR SEMELHANTE 
AO VERIFICADO ENTRE O FIM DE 2020 E O INÍCIO DE 2021 E É CERCA DE 50% 

SUPERIOR À CARGA OBSERVADA NO MÊS MAIS CRÍTICO DA PANDEMIA NA 

CAPITAL MINEIRA. 

Carga viral do novo coronavírus no esgoto de Belo Horizonte voltou a subir 

na primeira quinzena de fevereiro 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 16h59 

 

A carga viral (quantidade de cópias do vírus) detectada nas amostras de esgoto oriundo 
de Belo Horizonte (MG) voltou a subir nas duas primeiras semanas de fevereiro, segundo 
o Boletim de Acompanhamento nº 31 do projeto-piloto Monitoramento COVID Esgotos, 
divulgado nesta sexta-feira, 19 de fevereiro. A quantidade de cópias do vírus detectada 
nas coletas entre 1º e 12 de fevereiro foi de cerca de 28 trilhões de cópias por dia. Isso 
equivale a aproximadamente 50% acima da carga observada no mês mais crítico da 
pandemia na capital mineira, julho de 2020, quando foram registradas 18 trilhões de 
cópias. 

Segundo o Boletim nº 31, o aumento da carga viral em Belo Horizonte pode estar 
relacionado à retomada gradativa de atividades não essenciais a partir de 1º de fevereiro 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/carga-viral-do-novo-coronavirus-no-esgoto-de-belo-horizonte-voltou-a-subir-na-primeira-quinzena-de-fevereiro
https://twitter.com/share?text=Carga%20viral%20do%20novo%20coronavírus%20no%20esgoto%20de%20Belo%20Horizonte%20voltou%20a%20subir%20na%20primeira%20quinzena%20de%20fevereiro&url=https://www.gov.br/ana/resolveuid/e659f0a009e440228c5ec207c1f53cdd
https://www.gov.br/acontece-na-ana/monitoramento-covid-esgotos/boletins-monitoramento-covid-esgotos/boletim-de-acompanhamento-no-312021.pdf
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na cidade. “Sendo assim, cumpre reforçar a importância de medidas de prevenção e 
controle, tal como o isolamento social, para redução da disseminação do vírus no 
município”, alerta o documento. Veja o gráfico: 

 

Levando em conta a metodologia adotada a partir do Boletim nº 29, a estimativa da 
população infectada passa a ser considerada por faixas mínima, média e máxima. Nesse 
sentido, o Boletim de Acompanhamento nº 31 estima que a população total infectada 
em Belo Horizonte seja respectivamente de 170, 230 e 315 mil pessoas com base nas 
faixas. Abaixo, veja o gráfico que ilustra a variação do equivalente populacional para 
um mesmo valor de carga viral, de acordo com tais critérios:  

  

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.  

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/acontece-na-ana/monitoramento-covid-esgotos/boletins-monitoramento-covid-esgotos/boletim-de-acompanhamento-no-292020.pdf
https://bit.ly/dashboard_covid_esgotos
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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 

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 
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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 
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. 

  

Tags: releasecovid-19monitoramento covid esgotosnovo coronavírusufmguniversidade 
federal de minas geraisinct/ufmgcopasaigaminstituto mineiro de gestão das 
águascompanhia de saneamento de minas geraisses-mgsecretaria de estado de saúde 
de minas gerais  

http://www.saude.mg.gov.br/
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=release
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=covid-19
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=monitoramento%20covid%20esgotos
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=novo%20coronav%C3%ADrus
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=ufmg
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=universidade%20federal%20de%20minas%20gerais
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=universidade%20federal%20de%20minas%20gerais
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=inct/ufmg
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=copasa
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=igam
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=instituto%20mineiro%20de%20gest%C3%A3o%20das%20%C3%A1guas
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=instituto%20mineiro%20de%20gest%C3%A3o%20das%20%C3%A1guas
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=companhia%20de%20saneamento%20de%20minas%20gerais
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=ses-mg
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=secretaria%20de%20estado%20de%20sa%C3%BAde%20de%20minas%20gerais
https://www.gov.br/ana/pt-br/@@search?Subject%3Alist=secretaria%20de%20estado%20de%20sa%C3%BAde%20de%20minas%20gerais
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OS 24 FINALISTAS TERÃO A OPORTUNIDADE DE MOSTRAR SEUS PROJETOS AO 
VIVO NO CANAL DA ANA NO YOUTUBE. OBJETIVO É PERMITIR QUE AS 

INICIATIVAS GANHEM VISIBILIDADE E POSSAM SER REPLICADAS PELO BRASIL. 

Finalistas do Prêmio ANA apresentam seus trabalhos para a sociedade 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 09h39 Atualizado em 19/02/2021 13h03 

 

Entre 22 e 25 de fevereiro, os finalistas do Prêmio ANA 2020 poderão dar mais 
visibilidade para os 24 trabalhos que realizam e que foram selecionados para a fase final 
da premiação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). As 
apresentações serão realizadas em lives – transmissões ao vivo – pelo canal da ANA no 
YouTube em http://bit.ly/2Bc0wYA sempre a partir das 10h30. O objetivo da ação é 
servir como vitrine para que as boas práticas relacionadas aos recursos hídricos possam 
ser replicadas pelo Brasil – sentido maior que move a premiação. Conheça os finalistas. 

Na próxima segunda-feira, 22, os finalistas das categorias Empresas de Micro ou 
Pequeno Porte e Empresas de Médio e Grande Porte mostrarão suas iniciativas. No dia 
23 os finalistas das categorias Pesquisa e Inovação Tecnológica, além de Educação, 
apresentarão seus trabalhos. Na quarta-feira, 24, será a vez dos finalistas de 
Comunicação e Organizações Civis mostrarem os detalhes dos seus projetos. A série 
de lives será concluída em 25 de fevereiro pelos finalistas das categorias Governo e 
Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

Em março está previsto o anúncio dos vencedores das oito categorias do Prêmio ANA 
2020. A data para a conclusão desta edição do prêmio foi alterada no começo de 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/finalistas-do-premio-ana-apresentam-seus-trabalhos-para-a-sociedade
https://twitter.com/share?text=Finalistas%20do%20Prêmio%20ANA%20apresentam%20seus%20trabalhos%20para%20a%20sociedade&url=https://www.gov.br/ana/resolveuid/1a031bebfa134f54acab9ad68374ec9c
http://bit.ly/2Bc0wYA
https://premio.ana.gov.br/noticias/conheca-os-24-finalistas-do-premio-ana-2020
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novembro do último ano por decisão da Diretoria Colegiada da ANA, em virtude da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

Recorde de inscrições 

O Prêmio ANA 2020 já fez história com o recorde de 695 inscrições de todos os estados 
do Brasil e do Distrito Federal, mesmo num contexto de pandemia. O total supera a 
marca anterior registrada no Prêmio ANA 2017, quando 607 boas práticas participaram. 
Os vencedores das oito categorias em disputa ganharão o exclusivo Troféu Prêmio ANA. 
Uma novidade é que os três finalistas de cada categoria poderão utilizar em seus 
materiais de divulgação o “Selo Prêmio ANA: Finalista” ou o “Selo Prêmio ANA: 
Vencedor”, conforme o resultado do concurso. 

Nesta edição histórica da premiação, que também celebra os 20 anos da Agência, a 
categoria com maior número de iniciativas inscritas foi Pesquisa e Inovação Tecnológica: 
157 no total. Para as demais categorias as inscrições ficaram divididas assim: 
Comunicação (129), Governo (102), Empresas de Médio ou de Grande Porte (86), 
Educação (59), Organizações Civis (66), Empresas de Micro ou de Pequeno Porte (59) e 
Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (37). A premiação é 
realizada pela ANA para reconhecer trabalhos que contribuem para a segurança hídrica, 
gestão e uso sustentável das águas para o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Coube à Comissão Julgadora, presidida pelo diretor da ANA Oscar Cordeiro Netto, 
definir os três finalistas de cada categoria, com base nos seguintes critérios: efetividade, 
inovação, impactos social e ambiental, potencial de difusão, sustentabilidade e adesão 
social. Para a categoria Comunicação, o critério de sustentabilidade não será aplicável. 

Os demais integrantes da Comissão Julgadora foram selecionados com base em seu 
notório saber e reputação ilibada. São eles(as): a secretária executiva da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, Marília Marreco; o ouvidor do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Sérgio Carazza; a gerente 
do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP), Anícia Pio; o coordenador geral do Mestrado Profissional 
em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua), Jefferson de 
Oliveira; o gerente executivo da Agência UFLA de Inovação em Geotecnologia e Sistemas 
Inteligentes da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Samuel Campos; o assessor 
especial da Diretoria de Desenvolvimento Social da Fundação Banco do Brasil (FBB), 
Rogério Miziara; a diretora de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), 
Sirlei Batista; e o presidente da Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas 
(REBOB), Lupércio Ziroldo. 

O Prêmio ANA 

Criado há 14 anos pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para 
reconhecer as melhores práticas e iniciativas voltadas ao cuidado das águas do Brasil, 
o Prêmio ANA é a mais tradicional premiação do setor de águas do Brasil e já 
contabilizou 2.952 trabalhos inscritos, tendo premiado 40 projetos de todas as regiões 
do Brasil, que se destacaram pela sua contribuição ao desenvolvimento do País. 
Conheça todos os vencedores e finalistas da premiação no Banco de Projetos. 

Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) 

Agência Nacional de Águas (ANA) 

(61) 2109-5129/5495/5103 

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

https://premio.ana.gov.br/projetos/
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
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ANAC 

 

MERCADO DO TRANSPORTE AÉREO 

Demanda doméstica por voos apresenta retração de 27,5% em janeiro 

Apesar da redução, é o melhor resultado nos últimos 10 meses 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 16h20 Atualizado em 19/02/2021 16h32 

 

A demanda por voos domésticos, medida em passageiros quilômetros pagos (RPK), teve 
redução de 27,5% em janeiro deste ano na comparação com janeiro de 2020. Apesar da 
retração, é o melhor resultado desde março do ano passado, quando foram anunciadas 
as primeiras medidas de isolamento social e fechamento de fronteiras devido à 
pandemia do coronavírus. 

Para consultar os dados de Demanda e Oferta do Transporte Aéreo, referentes à janeiro 
de 2021 e a série histórica, acesse o link abaixo: 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/demanda-domestica-por-voos-apresenta-retracao-de-27-5-em-janeiro-1
https://twitter.com/share?text=Demanda%20doméstica%20por%20voos%20apresenta%20retração%20de%2027,5%25%20em%20janeiro&url=https://www.gov.br/anac/resolveuid/414c365854ac4ce19d7fff2883bf5102
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2UzMGE2ZmQtOTBkMy00ZjMzLTk2MjAtM
WE0MDI0YzkzYjFiIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2OD
M2NiIsImMiOjR9 

Assessoria de Comunicação da ANAC 
www.anac.gov.br 

Tags: Demanda e OfertaDados de mercado passageiros transportados Mercado 
DomésticoMercado Internacional  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2UzMGE2ZmQtOTBkMy00ZjMzLTk2MjAtMWE0MDI0YzkzYjFiIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2UzMGE2ZmQtOTBkMy00ZjMzLTk2MjAtMWE0MDI0YzkzYjFiIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2UzMGE2ZmQtOTBkMy00ZjMzLTk2MjAtMWE0MDI0YzkzYjFiIiwidCI6ImI1NzQ4ZjZlLWI0YTQtNGIyYi1hYjJhLWVmOTUyMjM2ODM2NiIsImMiOjR9
http://www.anac.gov.br/
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Demanda%20e%20Oferta
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Dados%20de%20mercado
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=%20passageiros%20transportados
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=%20Mercado%20Dom%C3%A9stico
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=%20Mercado%20Dom%C3%A9stico
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Mercado%20Internacional
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CONCESSÕES 

Sessão pública para tirar dúvidas sobre leilão de aeroportos será no dia 11 
de março 

Comunicado relevante divulgado informa ainda sobre outras alterações pontuais no 
edital 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 15h38 

A sessão pública destinada a sanar dúvidas sobre os procedimentos do leilão da 6ª 
rodada de concessões de aeroportos será realizada em 11 de março, a partir das 16h. 
Os interessados poderão acompanhar a sessão pelo link disponibilizado pela B3  (clique 
no link para acessar), que realizará o leilão de 22 aeroportos em 7 de abril. A decisão foi 
divulgada nesta quinta-feira (18/2) no Comunicado Relevante nº 04/2021 da Comissão 
Especial de Licitação do leilão. 

O objetivo da sessão pública é apresentar a dinâmica a ser adotada no dia do leilão aos 
proponentes e investidores interessados em participar da 6ª rodada de concessão. O 
leilão ocorrerá em São Paulo, na sede da B3, e também terá transmissão em tempo real. 

Durante a sessão pública de esclarecimentos de 11 de março será apresentada 
simulação com lances aleatórios. Haverá também nesta sessão de esclarecimentos 
espaço para a manifestação de dúvidas em relação aos exemplos apresentados. As 
dúvidas deverão ser apresentadas por escrito e encaminhadas por meio da mesma 
plataforma destinada à transmissão do evento. Os esclarecimentos poderão ser 
realizados durante a sessão pública ou em divulgação posterior, por meio de ata da 
sessão, conforme critério escolhido pela Comissão Especial de Licitação. 

Demais alterações 

Além da definição da data da sessão pública de esclarecimentos, decisão da Diretoria 
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulgada no Comunicado Relevante nº 
04/2021 determinou alterações pontuais no edital do leilão, na subseção das garantias 
de execução contratual e nos apêndices A, B e C do Anexo 2 do Contrato de Concessão, 
relativas ao Plano de Exploração Aeroportuária (PEA) e Indicadores de Qualidade de 
Serviço (IQS). 

A íntegra do Comunicação Relevante nº 04/2021 e demais informações sobre a 6ª 
rodada estão disponíveis na página Concessões em Andamento no portal da ANAC 
(clique no link para acessar). 
 
Assessoria de Comunicação Social da ANAC 
E-mail: jornalismo@anac.gov.br 

Categoria 

Infraestrutura, Trânsito e Transportes 

Tags: Setor ReguladoConcessões de AeroportosLeilão de Aeroportos6ª RodadaSessão de 
EsclarecimentosComunicado Relevante 04/2021  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/sessao-publica-para-tirar-duvidas-sobre-leilao-de-aeroportos-sera-no-dia-11-de-marco
https://twitter.com/share?text=Sessão%20pública%20para%20tirar%20dúvidas%20sobre%20leilão%20de%20aeroportos%20será%20no%20dia%2011%20de%20março&url=https://www.gov.br/anac/resolveuid/c4391af33a964670a893c3a75878d7bd
http://tvb3.com.br/
file:///C:/Users/marcio.oliveira/Desktop/ANAC/ConcessÃµes%206Âª%20Rodada/6Âª%20Rodada/a%20dinÃ¢mica%20a%20ser%20adotada%20no%20dia%20do%20leilÃ£o
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Setor%20Regulado
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ANTAQ 

 

Gabriela Costa assume interinamente cargo de diretora substituta da 
ANTAQ 

Convocação aconteceu devido ao término do mandato de Francisval Mendes 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 09h22 

O diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, convocou a servidora Gabriela Costa para 
exercer interinamente, a partir desta sexta-feira (19), o encargo de diretora substituta 
na vaga decorrente do término do mandato do diretor Francisval Dias Mendes. Após o 
término do período de interinidade, a servidora retornará ao cargo de superintendente 
de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais da Agência. 

A convocação foi publicada na quinta-feira (18) na seção 2 do Diário Oficial da União, 
página 23.   

Categoria 

Infraestrutura, Trânsito e Transportes  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/antaq/pt-br/assuntos/noticias/gabriela-costa-assume-interinamente-cargo-de-diretora-substituta-da-antaq
https://twitter.com/share?text=Gabriela%20Costa%20assume%20interinamente%20cargo%20de%20diretora%20substituta%20da%20ANTAQ&url=https://www.gov.br/antaq/resolveuid/10f17670cd984bd7b2c746f28aeb1b92
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ANVISA 

 

Confira a declaração do ICMRA sobre confiança na eficácia e segurança das 
vacinas 

Documento reitera que as vacinas são submetidas a uma robusta avaliação científica 
pelas autoridades reguladoras para determinar sua segurança e eficácia. 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 19h01 

Entre as iniciativas de articulação internacional das quais a Anvisa participa, destaca-
se a Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA, na 
sigla em inglês), um foro internacional de nível executivo integrado pelos principais 
reguladores mundiais. O ICMRA busca estabelecer uma orientação estratégica comum 
para os reguladores de medicamentos acerca de questões e desafios regulatórios 
compartilhados.  

Suas prioridades incluem a resposta coordenada a situações de crise. Nesse sentido, a 
Coalizão elaborou declaração conjunta com o objetivo de fornecer aos profissionais de 
saúde mensagens importantes sobre vacinas e vacinação, bem como reiterar que as 
vacinas são submetidas a uma robusta avaliação científica pelas autoridades 
reguladoras para determinar sua segurança e eficácia e também continuam sendo 
monitoradas após sua aprovação, cuja tradução em português segue abaixo.  

A Anvisa, juntamente com as autoridades de Austrália, Canadá, Estados Unidos, 
Irlanda, Japão, Reino Unido e União Europeia, integra o Comitê Executivo do ICMRA.  

Confira a declaração na íntegra.  

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

error while rendering plone.belowcontenttitle.contents 

Tags: vacinaarticulação internacionalsegurançaicmra  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/confira-a-declaracao-do-icmra-sobre-confianca-na-eficacia-e-seguranca-das-vacinas
https://twitter.com/share?text=Confira%20a%20declaração%20do%20ICMRA%20sobre%20confiança%20na%20eficácia%20e%20segurança%20das%20vacinas&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/0553ce5032b446efa3135ecfa6887eee
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/confira-a-declaracao-do-icmra-sobre-confianca-na-eficacia-e-seguranca-das-vacinas/icmra-confidence-in-vaccine.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/confira-a-declaracao-do-icmra-sobre-confianca-na-eficacia-e-seguranca-das-vacinas/icmra-confidence-in-vaccine.pdf
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacina
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=articula%C3%A7%C3%A3o%20internacional
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=seguran%C3%A7a
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=icmra
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Instabilidade no formulário da Declaração de Saúde do Viajante 

Excepcionalmente, os embarques de passageiros internacionais com destino ao Brasil 
ocorrerão sem a exigência de apresentação da DSV. 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 16h32 Atualizado em 19/02/2021 18h23 

O formulário da Declaração de Saúde do Viajante tem apresentado instabilidade. A 
Agência está ciente do problema e já está atuando para solucionar a intercorrência. 

As companhias aéreas já foram comunicadas pelas autoridades brasileiras sobre o 
problema e, para que nenhum passageiro seja prejudicado, os embarques de 
passageiros internacionais com destino ao Brasil ocorrerão sem a exigência de 
apresentação da DSV. 

A Anvisa apresenta desculpas pelo transtorno e informa que a área de TI da agência 
está empenhada em solucionar o problema o mais breve possível. 

  

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: dsvdeclaração de saúde do viajantesistemasinstabilidade  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/instabilidade-no-formulario-da-declaracao-de-saude-do-viajante
https://twitter.com/share?text=Instabilidade no%20formulário%20da%20Declaração%20de%20Saúde%20do%20Viajante&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/35d63e670dd3497ba9c48462b942d562
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=dsv
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Pesquisa clínica: novo link para notificar eventos adversos 

Confira o novo link para notificações de eventos adversos graves inesperados de 
pesquisas clínicas com produtos para saúde. 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 16h20 

Atenção, patrocinador de pesquisas clínicas com produtos para saúde! O link para 
encaminhamento de notificações de eventos adversos graves inesperados mudou devido 
à suspensão dos formulários eletrônicos FormSUS. Anote o novo 
link: https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/847543?lang=pt-BR.  

A suspensão do uso do FormSUS ocorreu no dia 4 de fevereiro pelo Departamento de 
Informática do SUS, o Datasus, em decorrência de problemas técnicos. Não há previsão 
de retorno até o momento.  

É importante observar que a notificação de eventos adversos graves inesperados em 
investigações clínicas com produtos para saúde é obrigatória, conforme o artigo 63 
da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 10/2015, que dispõe sobre o regulamento 
para a realização de ensaios clínicos com dispositivos médicos no país: “O patrocinador 
deve notificar à Anvisa, por meio de formulário eletrônico específico, os eventos adversos 
graves inesperados ocorridos no território nacional, cuja causalidade seja 
possível, provável ou definida em relação ao produto sob investigação.”  

  

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

Categoria 
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Tags: eventos adversos gravespesquisa clínicaprodutos para saúdenotificação de 
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ESTRATÉGIA REGULATÓRIA 

Covid-19: atuação da Anvisa quanto à atualização das vacinas 

A maior circulação de cepas variantes do novo coronavírus é sinal de alerta para a 
Agência quanto ao lançamento, monitoramento e atualização das vacinas contra a 
Covid-19. 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 15h43 Atualizado em 19/02/2021 16h11 

A introdução e o aumento da disseminação de novas cepas variantes do Sars-CoV-2 
identificadas pela primeira vez no Reino Unido (B.1.1.7), África do Sul (B.1.351) e Brasil 
(P.1) traz um alerta às autoridades sanitárias internacionais quanto aos impactos no 
curso da doença, na transmissibilidade do vírus e na eficácia das vacinas. Assim, a 
maior circulação de cepas variantes do novo coronavírus é sinal de alerta sanitário para 
a Anvisa quanto ao lançamento, monitoramento e atualização das vacinas contra 
a Covid-19.  

No campo da regulação das vacinas contra a Covid-19, a Agência está participando do 
grupo de especialistas da Coalizão Internacional de Autoridades Reguladoras de 
Medicamentos (International Coalition of Medicines Regulatory Authorities - ICMRA), 
que vem discutindo as estratégias regulatórias para a atualização das vacinas.   

A Anvisa também vem acompanhando e discutindo as abordagens de outras 
autoridades internacionais, como a da Agência Europeia de Medicamentos 
(European Medicines Agency - EMA), e a estratégia regulatória utilizada no Brasil para 
atualização da vacina da gripe.   

O objetivo dessa atividade regulatória da Anvisa é favorecer a atuação célere para 
possíveis atualizações das vacinas contra a Covid-19 e assim garantir que vacinas 
eficazes continuem disponíveis, não apenas para os brasileiros, mas para pessoas em 
todo o mundo que estão sofrendo com os impactos da pandemia causada pelo novo 
coronavírus.  

A Agência também fará uma discussão sobre a abordagem regulatória com os 
desenvolvedores de vacinas que tenham o desenvolvimento clínico, autorização de uso 
emergencial ou registro no Brasil.  

Em princípio, o pensamento da Anvisa é convergente com a EMA, que anunciou que 
publicará em breve um documento que apresentará os dados e estudos necessários 
para apoiar as adaptações das vacinas existentes às mutações atuais ou futuras do 
Sars-CoV-2 na União Europeia (UE). As questões que serão abordadas como parte desse 
documento incluem:  

• Quais são as opções para a introdução de uma nova cepa em uma vacina aprovada 
existente?  

• Quais serão os requisitos regulamentares mínimos para demonstrar a qualidade, a 
segurança e a eficácia?  

• Quais estudos de ligação serão necessários para fornecer uma garantia adequada da 
eficácia de uma vacina contra uma nova cepa, seja como primeira vacinação ou como 
reforço?  

A Anvisa continuará vigilante e buscando a atuação convergente com as melhores 
práticas reconhecidas internacionalmente.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/covid-19-atuacao-da-anvisa-quanto-a-atualizacao-das-vacinas
https://twitter.com/share?text=Covid-19:%20atuação%20da%20Anvisa%20quanto%20à%20atualização%20das%20vacinas&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/92965d857c4844239790ad387d3ca21d
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Saiba mais  

Vários países observaram um declínio na incidência geral de Sars-CoV-2 nas últimas 
semanas, a maioria provavelmente devido ao impacto de intervenções não 
farmacêuticas (INFs) mais rígidas. No entanto, a situação epidemiológica ainda é de 
grande preocupação, com muitos países ainda experimentando altas ou crescentes 
taxas de notificação em grupos de idade avançada e/ou altas taxas de mortalidade.  

Embora a vacinação tenha começado em muitos países em grupos prioritários com base 
em seu risco de desenvolver graves doenças (idosos e residentes em instalações de 
cuidados de longa permanência), profissionais de saúde e outros trabalhadores da linha 
da frente, ainda é muito cedo para detectar um impacto na mortalidade ou nas 
hospitalizações causadas pela Covid-19.   

A maioria dos países está vendo atualmente um declínio nas infecções gerais como uma 
resposta a intervenções não farmacêuticas, mas a introdução e o aumento da 
disseminação de novas variantes do Sars-CoV-2 identificadas pela primeira vez no Reino 
Unido (B.1.1.7), África do Sul (B.1.351) e Brasil (P.1) geraram preocupação nas 
autoridades de saúde. Essa maior circulação de cepas variantes do novo coronavírus é 
sinal de alerta regulatório para o lançamento e o monitoramento das vacinas contra a 
Covid-19 e precisa ser monitorada com atenção.  

Tags: novo coronavíruscovid-19novas cepasvacinas  

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=novas%20cepas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=vacinas
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AVISO 

Consultas públicas terão prazos prorrogados por 15 dias 

Ao todo, oito CPs terão seus prazos prorrogados devido à indisponibilidade dos 
formulários eletrônicos. 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 10h40 

A Anvisa decidiu prorrogar os prazos para recebimento de contribuições de oito 
consultas públicas (CPs) que estavam abertas quando o Departamento de Informática 
do SUS, o Datasus, suspendeu o uso dos formulários eletrônicos FormSUS. A 
suspensão ocorreu no dia 4 de fevereiro devido à identificação de problemas técnicos e 
não há previsão de retorno até o momento.   

Algumas das consultas públicas receberão sugestões via formulário eletrônico do 
sistema LimeSurvey, cujo link está acessível na página da respectiva CP. Em outros 
casos, os interessados deverão encaminhar uma mensagem eletrônica com uma tabela 
em Excel disponível em “Documentos relacionados”, também na página da respectiva 
CP. O endereço eletrônico para o envio consta na tabela.  

CPs que receberão contribuições pelo LimeSurvey  

Consulta Pública 990/2020  

Revisão da RDC 23/2011, que dispõe sobre as boas práticas em células e tecidos 
germinativos e embriões humanos para uso terapêutico.  

Consulta Pública 989/2020  

Alteração da RDC 47/2009, que estabelece regras para elaboração, 
harmonização, atualização, publicação e disponibilização de bulas de medicamentos 
para pacientes e para profissionais de saúde.  

Consulta Pública 987/2020   

Proposta de RDC sobre as diretrizes para Avaliação do Risco da Exposição 
de Operadores, Trabalhadores, Residentes e Transeuntes aos Agrotóxicos.  

Consulta Pública 932/2020   

Proposta de RDC para revisão dos requisitos para comprovação de segurança e eficácia 
de medicamentos novos e inovadores da RDC 200/2017, que dispõe sobre os critérios 
para a concessão e a renovação do registro de medicamentos com princípios ativos 
sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares.  

Consulta Pública 931/2020  

Proposta de Instrução Normativa para dispor sobre a definição dos códigos de assunto 
para o protocolo administrativo das solicitações de registro de medicamentos sintéticos 
e semissintéticos enquadrados como novos e inovadores.  

CPs que receberão contribuições por e-mail  

Consulta Pública 988/2020  

Alteração da RDC 55/2015, que dispõe sobre as boas práticas em tecidos humanos 
para uso terapêutico.  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/consultas-publicas-terao-prazos-prorrogados-por-15-dias
https://twitter.com/share?text=Consultas%20públicas%20terão%20prazos%20prorrogados%20por%2015%20dias&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/d2b58e02ffdf42d1887a3f27423cd921
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/441701
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/441312
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/441310
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/436060
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/435859
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/441700
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Consulta Pública 970/2020   

Proposta de regularização de tintas com ação saneante: antimicrobianas, inseticidas e 
repelentes.  

Consulta Pública 963/2020  

Proposta de RDC que dispõe sobre as monografias dos ingredientes ativos de 
agrotóxicos, saneantes, desinfestantes e preservativos de madeira.  

  

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: participação socialconsultas públicasprorrogaçãoformsus  

http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/440095
http://antigo.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/440094
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=participa%C3%A7%C3%A3o%20social
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=consultas%20p%C3%BAblicas
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=prorroga%C3%A7%C3%A3o
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/@@search?Subject%3Alist=formsus
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Anvisa publica nova obra sobre educação em vigilância sanitária 

Agência lança Caderno 2 da obra Educação em Vigilância Sanitária – Textos e 
Contextos. Confira! 

Compartilhe:    

Publicado em 19/02/2021 10h37 

A Anvisa acaba de lançar a obra Educação em Vigilância Sanitária – Textos e Contextos 
- Caderno 2, disponível na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério 
da Saúde (BVS/MS). A publicação tem como objetivo proporcionar o acesso a produções 
especializadas na área de educação em vigilância sanitária.   

Destinado prioritariamente aos agentes de vigilância sanitária e aos educadores, o livro 
amplia o conhecimento sobre temas tratados em ambientes técnicos ou acadêmicos. A 
expectativa é que o material técnico-científico sirva de apoio ao processo de reflexão 
sobre a prática da vigilância sanitária em interface com a educação em saúde.    

Nesse sentido, a publicação fortalece o papel dos educadores e dos profissionais 
de vigilância sanitária engajados no processo de construção de uma cultura da saúde. 
Oportuniza, portanto, a esses profissionais uma reflexão sobre a sua prática sob o 
ponto de vista da educação em saúde, e aos educadores a percepção do seu 
papel como agentes de saúde.   

Realizado em parceria com a Editora do Ministério da Saúde, o projeto editorial visa 
registrar e divulgar os debates que ocorreram durante o encontro “Educação e Saúde: 
a dose certa para uma vida saudável”. O encontro foi promovido em parceria com a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), para os participantes do 
projeto Educanvisa (Educação em Vigilância Sanitária), e ocorreu em Brasília (DF) nos 
dias 18 e 19 de setembro de 2018.   

Clique aqui e confira a íntegra da publicação Educação em Vigilância Sanitária – Textos 
e Contextos - Caderno 2.   

Conheça também Educação em Vigilância Sanitária – Textos e Contextos -  Caderno 1.   

O que é o Educanvisa?   

O Educanvisa – Educação em Vigilância Sanitária é um projeto educativo da 
Anvisa criado em 2005. Seu objetivo é capacitar professores da rede pública de ensino 
em assuntos relacionados à vigilância sanitária que são trabalhados na comunidade 
escolar. É uma atividade de promoção da saúde e de prevenção de doenças, cuja ideia 
central é alertar professores e alunos sobre os riscos e os danos associados ao uso 
inadequado de produtos sujeitos ao controle sanitário.   

A educação em vigilância sanitária, da forma como é proposta no contexto 
do Educanvisa, pressupõe a ação articulada entre os setores da educação, da saúde e 
da vigilância sanitária. Ou seja, uma ação que tem por finalidade promover a construção 
de uma cultura da saúde, que extrapole a atuação meramente fiscalizadora e 
policialesca que tradicionalmente marca a vigilância sanitária no Brasil.   

Entre 2006 e 2018, o Educanvisa atendeu, diretamente, mais de 200 mil alunos de 
1.456 escolas públicas brasileiras e promoveu a formação de mais de 7 mil professores, 
678 profissionais de vigilância sanitária e 763 secretarias de educação em 352 cidades 
do Brasil.   

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-publica-nova-obra-sobre-educacao-em-vigilancia-sanitaria
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20publica%20nova%20obra%20sobre%20educação%20em%20vigilância%20sanitária&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/2f90b62b2efc4d8fbeb22309ea44b9a5
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_vigilancia_sanitaria_caderno2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_vigilancia_sanitaria_caderno2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_vigilancia_sanitaria_caderno2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_vigilancia_sanitaria_caderno2.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigilancia_sanitaria_textos_contextos_caderno1.pdf
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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  

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 
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