
 

 
ATA DE REUNIÃO 2019 

 
Resolução da Diretoria Colegiada nº 260 de 5 de novembro de 2004 

 

EMPRESA: PHILIP MORRIS BRASIL 

SETORES DA ANVISA:  GGREG (GEAIR e GPROR), DIRE3 

LOCAL: PARLATÓRIO 

DATA: 18/12/2019 HORÁRIO: 14:30 – 15:30 

ASSUNTOS TRATADOS:  
 
A reunião teve início com a apresentação da senhora Beatriz Gagliardo sobre as motivações para 
solicitação de reunião com servidores da Anvisa. Em princípio, deixou-se claro que a reunião não 
tratava de mérito do processo de regulamentação de dispositivos eletrônicos para fumar (Tema 11.3 
da Agenda Regulatória 2017-2020, nº do processo 25351.911221/2019-74), mas sim sobre a 
condução do processo diante das boas práticas regulatórias. 
 
A senhora Beatriz Gagliardo indicou dois pontos que, em sua opinião, indicariam vieses na condução 
do processo regulatório:  
 

• Nota Técnica publicada pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer): a representante da empresa 

acredita que esta nota técnica do INCA, instituição coordenadora do grupo de trabalho que 

trata do levantamento e análise de evidências relacionadas ao tema, antecipa um 

posicionamento desfavorável à regulamentação dos produtos fumígenos envolvidos no debate 

do processo regulatório. Além disso, também questionou qual seria o papel do INCA no 

processo regulatório. 

• Publicação de artigo científico pelo Coordenador de Processos de Controle de Produtos 

Fumígenos, derivados ou não do Tabaco (CCTAB), André Luiz Oliveira da Silva da Gerência-

Geral de Tabaco (GGTAB): de acordo com a senhora Beatriz, recentemente foi publicado por 

um dos servidores responsáveis pela condução do processo regulatório um estudo que indica 

um posicionamento desfavorável. 

 
Nesse sentido, a representante da empresa demonstrou a preocupação que, por dois dos agentes 
envolvidos diretamente na regulamentação do processo apresentarem opiniões manifestamente 
desfavoráveis à regulamentação dos novos tipos de produtos fumígenos, o processo de 
regulamentação esteja, de alguma forma, sendo conduzido com vieses. 
 
Feita a apresentação dos questionamentos que incitaram a solicitação de reunião, tomou a palavra a 
senhora Renata Hurtado, representante da Terceira Diretoria, a qual é a diretoria supervisora da 
Gerência-Geral de Tabaco. Ela esclareceu, inicialmente, que haverá diversos momentos 
participativos nos quais a GGTAB poderá submeter suas contribuições e evidências para qualificar o 
processo de tomada de decisão, conforme previsto no Plano de Participação Social que encontra-se 
publicado na página de acompanhamento do tema no Portal da Anvisa Em seguida, ressaltou que o 
objetivo do grupo de trabalho coordenado pelo INCA é avaliar de forma técnica, seguindo métodos 
científicos reconhecidos internacionalmente, para levantamento de evidência e sua análise crítica, 
considerando as perguntas apresentadas durante a Audiência, para subsidiar o processo de 
regulamentação, o que afastaria a possibilidade de vieses na condução do processo.  
 
 
Posteriormente, a senhora Renata Hurtado esclareceu ainda, a partir de questionamento do senhor 
Bento Corrêa, que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), através de uma equipe acadêmica, está 



auxiliando a Anvisa na análise dos estudos científicos e evidências que foram apresentados durantes 
as Audiências Públicas já realizadas nos dias 08/08/2019 e 27/08/2019, o que afastaria qualquer tipo 
de viés sobre a condução do processo regulatório. 
 
Foi apontado, ainda, pelas senhoras Renata Hurtado e Telma Caldeira que, como os resultados dos 
estudos serão divulgados ao público, o que permite a avaliação crítica e manifestação de quaisquer 
interessados, inclusive representantes do setor regulado com relação aos métodos aplicados e 
resultados do estudo, haverá momentos participativos adequados para apresentação dos 
questionamentos. 
 
A senhora Beatriz Gagliardo destacou a importância em diferenciar as categorias de novos tipos de 
produtos fumígenos (vaporizadores e cigarro de tabaco aquecido), pois eles apresentam efeitos 
diferentes nos usuários e que, portanto, o debate em torno do processo de regulamentação deveria 
refletir esta distinção. 
 
Nesse momento, as senhoras Cintia Gava e Telma Caldeira ressaltaram que da etapa de Análise de 
Impacto Regulatório, podem resultar diversas opções de intervenção regulatória tanto normativas 
quanto não-normativas e, inclusive, a não-ação. Portanto, caso os estudos realizados e as evidências 
identificadas apontem para a necessidade de distinção das categorias de produtos isso deverá estar 
apontado no Relatório de Análise de Impacto Regulatório. 
 
Em seguida, a senhora Beatriz Gagliardo indicou que já existem dezoito estudos clínicos e não 
clínicos realizados pela empresa que suportam o seu produto como opção menos prejudicial aos 
cigarros convencionais. Informou ainda que, segundo estes estudos, não haveria efeitos 
consideráveis com relação à iniciação de novos fumantes. Nessa linha, segundo argumentação do 
senhor Bento Corrêa, se o cigarro convencional já é regulamentado, também deveriam ser 
regulamentados os produtos de tabaco aquecido. 
 
Posteriormente, foi apontada novamente pela senhora Beatriz a preocupação dos dois atores 
supramencionados terem se manifestado contrários à regulamentação dos novos tipos de produtos 
fumígenos. Ressaltaram as senhoras Telma Caldeira e Renata Hurtado que qualquer posição, seja 
desses atores específicos, seja de outros envolvidos no processo, pode ser alterada diante das 
evidências identificadas e de eventuais inconsistências que venham a surgir na condução do processo 
regulatório. Além disso, a senhora Telma Caldeira destacou que compete à Diretoria Colegiada a 
palavra final sobre o tema e que a transparência e os momentos participativos darão a legitimidade e 
imparcialidade necessárias à tomada de decisão.  
 
Além disso, o senhor Bento Corrêa, ressaltou que ficou desapontado com as Audiências Públicas já 
realizadas anteriormente e questionou se no momento das Consultas Dirigidas haverá debates 
técnicos a respeito do tema. A senhora Telma Caldeira indicou que as Consultas Dirigidas não 
ocorrem no formato de debates, mas sim de coleta de contribuições para levantar evidências e sanar 
dúvidas que possam surgir durante o processo regulatório. Além disso, reconhece que há 
necessidade de aprimorar a forma de realização desses debates, considerando como um caso exitoso 
a ser estudado o modelo de participação social aplicado à discussão da Rotulagem de Alimentos. 
 
Por fim, a senhora Beatriz Gagliardo indicou que as mudanças realizadas no cronograma disponível 
na ficha de planejamento e acompanhamento dos temas prejudicam o planejamento das atividades 
e perguntou se seria possível algum tipo de notificação quando da atualização dos cronogramas. A 
senhora Telma Caldeira ressaltou que, no momento, não é possível prestar este tipo de informação 
por conta do grande volume de fichas (aproximadamente 140) e informações que são monitoradas. 
De toda sorte, ela indicou a possibilidade de apresentar a data de última atualização nas fichas de 
planejamento, o que auxilia no acompanhamento das alterações. 
 
Findo o horário previsto da reunião e sem mais questionamentos por parte dos representantes da 
empresa, os participantes se despediram e encerraram a reunião. 
 

ENCAMINHAMENTOS DEFINIDOS:  



 
Não houve encaminhamentos. 
 

OBSERVAÇÕES:  
 
Nenhum dos documentos citados (Nota Técnica do INCA e artigo) foram apresentados durante a 
reunião pelos representantes da empresa. 
Após a realização da reunião, a senhora Renata Hurtado questionou a GGTAB se o Sr. André Luiz 
Oliveira da Silva seria Coordenador do Processo de Regulamentação dos DEF, conforme pontuado 
pela Sra. Beatriz Gagliardo, uma vez que essa informação não era de conhecimento do Gabinete da 
Diretoria. A GGTAB informou que o processo de regulação dos DEF é conduzido por toda área 
técnica, e não há coordenador oficial do processo específico. 
 

 
  






