
São Paulo/SP, 22 de setembro de 2020.

Ilmo. Sr.
Antonio Barra Torres
Diretor-Presidente da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
SAI - Trecho 5 - AE 57
Brasília DF

Ref.: Medicina Tradicional Chinesa no Brasil 

Senhor Presidente,

A ANVISA, a partir da RDC nº 21/2014, regulamentou e permitiu a comercialização de produtos da 
Medicina Tradicional Chinesa (MTC) no território nacional. Desde sua publicação, restou instituído 
o acompanhamento da utilização de produtos da Medicina Tradicional Chinesa no país por prazo 
já prorrogado por esta agência por meio das Resoluções RDC nº 152/2017 e RDC nº 280/2019, 
encontrando-se, portanto, vigente a permissão para comercialização destes produtos no Brasil. 

Com a regulamentação, restou estabelecido que são considerados produtos da MTC as 
“formulações obtidas a partir de matérias-primas de origem vegetal, mineral e cogumelos (fungos 
macroscópicos) de acordo com as técnicas da MTC e integrantes da Farmacopeia Chinesa” 
(art. 2°, da RDC 21/2014), não sendo objeto de registro sanitário. 

Além disso, a Medicina Tradicional Chinesa é também reconhecida pelo Ministério da Saúde, 
sendo tratada na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS do 
Ministério da Saúde (2ª edição - 2015). A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) caracteriza-se por 
um sistema integral originado há milhares de anos na China. Utiliza linguagem que retrata 
simbolicamente as leis da natureza e que valoriza a inter-relação harmônica entre as partes 
visando à integridade. Utiliza como elementos a anamnese, a palpação do pulso, a observação da 
face e da língua em suas várias modalidades (acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, 
práticas corporais e mentais).

A partir de então, o mercado de produtos da Medicina Tradicional Chinesa vem se organizando e 
crescendo no Brasil, proporcionando à população brasileira o acesso a produtos já há séculos 
difundidos em outros países, como alternativa viável, segura e complementar aos indivíduos, 
conforme indicação por profissional habilitado.
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Importante destacar, nesse sentido, que está Agência também manteve monitoramento da 
Medicina Tradicional Chinesa, conforme estabelecido na RDC nº 21/2014, que apresentou 
resultados positivos para a área, conforme pode ser verificado no VOTO Nº 
86/2018/DIREG/ANVISA (em anexo). Conforme consta, a Nota Técnica Nº 
05/2017-GGMON/DIMON/ANVISA registrou que “a GGMON relata que recebeu 
aproximadamente 429 fichas de monitoramento, que mais de 95% das notificações foram 
enviadas por profissionais de saúde e que 98% das notificações relataram sucesso da terapia com 
um produto da MTC”, o que demonstra a qualidade e a segurança da MTC. Também é relevante 
mencionar que a GGMON apontou a importância de avançar na regulação de produtos de uso 
tradicional, como os produtos da MTC, para que se alcance o reconhecimento, pela ANVISA, da 
existência milenar da MTC e da sua importância para a promoção da saúde de milhares de 
pessoas em todo o mundo.

O segmento de Medicina Tradicional Chinesa é comprometido com a qualidade e a segurança dos 
produtos que chegam aos seus consumidores, englobando diversos setores que incluem: 
empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e estabelecimento de saúde; instituições 
promotoras de conhecimento, pesquisa, ensino, formação e qualificação de profissionais com 
reconhecimento perante o Ministério da Educação;  Associações e Sindicatos.

As entidades que aqui assinam têm interesse e defendem uma  regulamentação da Medicina 
Tradicional Chinesa no Brasil, que seja assertiva em termos de qualidade e segurança, e que 
respeitam as suas peculiaridades, para todas as partes: para quem produz, para quem 
comercializa, para quem indica e para quem consome os produtos da MTC.

O setor de Medicina Tradicional Chinesa brasileiro tem interesse direto no cumprimento adequado 
da regulamentação sanitária vigente, com devida adequação às especificações da Farmacopeia 
Chinesa, tanto no que se refere à produção quanto ao controle de qualidade, sempre com o 
objetivo de promover a saúde e o bem-estar daqueles que se utilizam destes produtos. Dessa 
forma, apoiamos e reconhecemos a importância das fiscalizações promovidas por esta Agência, 
vez que estamos alinhados à necessidade de que os produtos da MTC comercializados no Brasil 
estejam de acordo com a RDC nº 21/2014 e com a Farmacopeia Chinesa. Além das ações já 
promovidas pela ANVISA, entendemos relevante que seja restabelecido o diálogo para o 
aprimoramento da regulamentação hoje existente, com a participação de corpo técnico 
especializado na área, com o objetivo de fortalecer o setor, por meio de discussão aberta e 
democrática sobre o desenvolvimento da Medicina Tradicional Chinesa no país.

Por todo o exposto, certos da grande relevância da Medicina Tradicional Chinesa para o Brasil, 
com o objetivo de contribuir com esta Agência para que o seu mercado se desenvolva e se 
fortaleça com qualidade e segurança, de forma a minimizar impactos negativos e prejudiciais ao 
mercado e aos consumidores, as entidades que aqui assinam se colocam à disposição da ANVISA 
para auxiliar de forma técnica e especializada. 

Com este propósito, requeremos a atualização da Consulta Pública sobre Medicina Tradicional 
Chinesa, com a participação de grupo técnico formado pelas instituições de ensino mais 
renomadas da área, agentes do mercado, sociedade e agentes reguladores, bem como audiência 
presencial com as entidades assinantes, com o fim de colaborar com o aperfeiçoamento da 
regulamentação das relações de fabricação, comércio, pesquisa e desenvolvimento de produtos 
da MTC no Brasil, apresentar sugestões e informar as ações do setor que corroboram para a 
efetividade, a qualidade e a segurança dos produtos da Medicina Tradicional Chinesa. 

Respeitosamente,



ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO SETOR

ABA Associação Brasileira de Acupuntura
Evaldo Martins Leite
Presidente

ABFMC Associaçao Brasileira para Estudos e Difusão das Fórmulas Magistrais Chinesas
Dr. Fúlvio Schiavo
Presidente

Abiomac Associação Biomédica de Acupuntura
Maury Tanji
Presidente

Abravet 
Dra Ayne Murata Hayashi
Vice presidente

Base de Cooperação Internacional China-Brasil de Produtos da Medicina Chinesa
Fang Fang
Diretora Presidente

BrasNutri
Synésio Batista da Costa
Presidente 

Centro de Pesquisa em Laserterapia & Práticas Integrativas
Caio Imaizumi
Sócio Diretor



CEICO Centro Integrado de Cultura Oriental
Prof. Dr. Claudio Rangel
Diretor

Centro de Estudos e Qualidade de Vida
Fernando Antonio de Mello Prati
Diretor

CTO Centro  de Terapias  Orientais 
José Diniz da Silva Filho
Diretor

EBCM - Escola Brasileira dos Cinco Movimentos
Caio Imaizumi
Sócio Diretor

Escola Paulista de Acupuntura – EPAC
Prof. Wilson Marino Marques
Diretor

Escola de Terapias Orientais de São Paulo
Daniel Kyussuo Kim
Mantenedor

Faculdade EBRAMEC
Reginaldo de Carvalho Silva Filho
Diretor Geral

CEICO Centro Integrado de Cultura Oriental



Faculdade Sul Fluminense
Walter Galvão 
Coordenador do Curso de Pós-graduação

Faculdade de Tecnologia em Saúde CIEPH
Marcelo Fabian Oliva
Diretor Geral

IEFIC - Instituto de Educação em Fitoterapia Chinesa
Paulo César Gonçalves Ferreira
Diretor Presidente

Incisa Imam
Paulo Cesar Barbosa Noleto
Diretor Presidente

Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas e Complementares
Fernando Braga
CEO

Instituto Long Tao
Camille Elenne Egídio
Diretora Geral

Instituto Tahan
Pedro Ivo Tahan
Diretor Pedagógico



Powerlife Cursos Pro�ssionalizantes
Frederico Frietas Bernardes
Sócio Representante

Pro Salus Cursos, Terapias Orientais e Com Ltda.
Rosana Z. Sbrighi
Diretora Pedagógica

SATOSP – Sindicato dos Acupunturistas e Terapeutas Orientais
do Estado de São Paulo
Odair Sabioni
Presidente

SBCMTC
Paulo Américo Vieira 
CEO

Shen - Estudos de Medicina Chinesa
Bruno Fernando Pereira de Souza
Proprietário

Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de SP – SINCOFARMA/SP
Natanael Aguiar Costa
Presidente

TAOS - Instituto de Acupuntura e Práticas Integrativas
Giuseppe Avelino Pimenta Magaldi
Diretor



Terin Terapias Integradas
Bruno Chaves Limoeiro 
Proprietário - Diretor 


