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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Anvisa 

 

Criada pela Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999; 

 

Autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde; 

 

Independência administrativa; 

 

Autonomia financeira; 

 

Estabilidade dos dirigentes; 

 

Metas de desempenho acordadas com  o Ministério da Saúde e reguladas por meio de Contrato de 

Gestão; 

 

 Finalidade Institucional: Controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a 

eles relacionadas, além do controle de portos, aeroportos e fronteiras. 

 

Coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – presente nos Estados e municípios; 

 



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ANVISA - Complexidade e Abrangência  de 
Atuação 

 



PROTEÇÃO À SAÚDE 

Postos da Anvisa em Portos, Aeroportos e Fronteiras 

PA -  Posto Aeroportuário 

PP -  Posto Portuário 

PF -  Posto de Fronteira 

Posto integrado:  PAF - Posto Aeroportuário e de Fronteira 

 PPA - Posto Portuário e Aeroportuário 

 PPAF - Posto Portuário, Aeroportuário e de Fronteira 

1-PAF-Ponta Porã-MS 
2-PAF-Uruguaiana-RS 
3-PPA-Ilhéus-BA 
4-PPA-Porto Seguro-BA 
5-PPA-Parnaíba-PI 
6-PPA-Arraial do Cabo, Cabo Frio e Macaé-RJ 
7-PPA-Itajaí/Navegantes-SC 
8-PPA-Cruzeiro do Sul-AC 
9-PPAF-Tabatinga-AM 
10-PPAF-Oiapoque-AP 
11-PPAF-Corumbá-MS      
12-PPAF-Cáceres-MT 
13-PPAF-Foz de Iguaçu-PR 
14-PPAF-Guajará-Mirim-RO 
15-PPF-Guaíra-PR 

1-PP-Maceió-AL 
2-PP-Manaus-AM 
3-PP-Santana-AP 
4-PP-Salvador-BA 
5-PP-Fortaleza-CE 
6-PP-Pecém-CE 
7-PP-Tubarão-ES 
8-PP-Vila Velha-ES 
9-PP-Itaqui-MA 
10-PP-Belém-PA 
11-PP-Vila do Conde-PA 
12-PP-Cabedelo-PB 
13-PP-Recife-PE 
14-PP-Suape-PE 
15-PP-Tatus-PI 
16-PP-Paranaguá-PR 
17-PP-Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba-RJ 
18-PP-Rio de Janeiro e Niterói-RJ  
19-PP-Natal-RN 
20-PP-Porto Velho-RO 
21-PP-Porto Alegre-RS 
22-PP-Rio Grande-RS 
23-PP-Imbituba-SC 
24-PP-São Francisco do Sul-SC 
25-PP-Barra dos Coqueiros-SE 
26-PP-Santos-SP 
27-PP-São Sebastião-SP 

AC 

1 

Total de Postos - 86 

1-PA-Rio Branco-AC 
2-PA-Maceió-AL 
3-PA-Manaus-AM 
4-PA-Macapá-AP 
5-PA-Salvador-BA 
6-PA-Fortaleza-CE 
7-PA-Brasília-DF 
8-PA-Vitória-ES 
9-PA-Goiânia-GO 
10-PA-São Luis-MA 
11-PA-Confins-MG 
12-PA-Campo Grande-MS 
13-PA-Cuiabá-MT 
14-PA-Belém-PA 
15-PA-João Pessoa-PB 
16-PA-Recife-PE 
17-PA-Teresina-PI 
18-PA-Maringá-PR 
19-PA-Curitiba-PR 
20-PA-Maestro Antº Carlos Jobim 
e Santos Dumont-RJ  
21-PA-Natal-RN 
22-PA-Porto Velho-RO 
23-PA-Boa Vista-RR 
24-PA-Porto Alegre-RS 
25-PA-Chapecó-SC 
26-PA-Florianópolis-SC 
27-PA-Joinville-SC 
28-PA-Aracajú-SE 
29-PA-Congonhas-SP 
30-PA-Guarulhos-SP 
31-PA-Viracopos-SP 
32-PA-Palmas-TO 

1-PF-Epitaciolândia-AC 
2-PF-Assis Brasil-AC 
3-PF-Mundo Novo 
4-PF-Pacaraima-RR 
5-PF-Bonfim-RR 
6-PF-Aceguá-RS 
7-PF-Chuí-RS 
8-PF-Jaguarão-RS 
9-PF-Porto Xavier-RS 
10-PF-Santana do Livramento-RS 
11-PF-São Borja-RS 
12-PF-Dionísio Cerqueira-SC 

ESTAÇÕES ADUANEIRAS DE INTERIOR – EADI = 67 
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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 A  Anvisa regula um mercado que movimenta mais de R$ 

100 Bilhões no Mundo e aproximadamente 30% do PIB  

 

 

 Participar do crescimento econômico nacional com a 

criação de normas que garantam competitividade, eficácia e 

segurança, ao mesmo tempo em que promove a inclusão 

produtiva com segurança sanitária tem sido a missão da 

Anvisa desde sua criação em 1999 



CENÁRIO DE ATUAÇÃO 

 
Cenário atual absolutamente distinto daquele existente quando da criação da 
ANVISA; 

 
Mobilidade social; 

 
Alteração da base demográfica; 

 
Aumento da complexidade e da volatilidade das tecnologias; 

 
Novas e crescentes situações de exposição a riscos; 

 
Pressão crescente por proteção sanitária; 

 
Necessidade de respostas em prazos adequados e cada vez mais curtos; 
 



 
Exigência de rigor com o gasto público e eficiência na gestão; 

 
Ambiente competitivo em torno da inovação; 

 
Crescimento econômico e expansão dos mercados regulados; 

 
VISA como instrumento de amparo ao desenvolvimento; 

 
Novos “players” e novos produtores no mercado; 

 
Globalização das cadeias produtivas; 

 
Proteção em escala global. 

CENÁRIO DE ATUAÇÃO 



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Regulação Sanitária - ATUAÇÃO DA ANVISA 
 

PROTEGER A SAÚDE 

 DA POPULAÇÃO 

PROMOVER A SAÚDE  

DA POUPLAÇÃO 

Minimizar riscos à saúde 
decorrentes da produção e 

do consumo de bens e 
serviços 

Ampliar o acesso a bens e 
serviços que melhorem a 

saúde e a qualidade de vida 
da população 

Segundo a OCDE, “existe uma relação clara entre o desempenho 

econômico e social de um país no longo prazo e a qualidade do seu marco 

regulatório”. 



AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Regulação Sanitária - ATUAÇÃO DA ANVISA 
 

Princípios Básicos: 
 

• Transparência e Previsibilidade – Adoção das Boas Práticas Regulatórias: 

Guia de Boas Práticas Regulatórias 

Agenda Regulatória 

Análise de Impacto Regulatório (AIR) 

Revisão e consolidação da Legislação Sanitária 

Formação e qualificação para a atuação regulatória 

Fortalecimento da participação social nos processos regulatórios (divulgação no 

site, Câmaras Setoriais, Audiências Públicas no Congresso Nacional) 

Notificação Internacional em obediência aos preceitos dos Acordos da OMC 

 

• Base Científica – Segundo referências internacionais produzidas 

multilateralmente em especial OMS, OCDE e foros especializados (ICH, IMDRF, 

ICCR...)  

 

• Não discriminação – Não há protecionismo de mercado por regulamentação 

sanitária.   



Como incrementar a qualidade regulatória? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fonte: Adaptado de Rodrigo, Délia. Apresentação “Calidad regulatoria en un contexto federal: herramientas y políticas” na Reunião 

extraordinária do   Subgrupo do GTVS/CIT, Brasília, 2010. 

Qualidade  
regulatória 

1. Política 
regulatória 

2. Desenho 
institucional 

3. Ferramentas 
regulatórias 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 



Estrutura de 
Gestão 

Estrutura 
Regulatória 

Estrutura de 
Trabalho 

Aspectos a considerar no processo de modernização da ANVISA 

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 



Premissas 
 
 Proporcionar ambiente regulatório estável, previsível e eficiente; 
 Assegurar acesso a tecnologias de saúde eficazes, seguras e de qualidade; 
 Ampliar a competitividade e os investimentos da indústria da saúde, 

notadamente em tecnologias inovadoras e de interesse do Sistema Único de 
Saúde. 

 
Objetivos 
 
1. Ampliar a capacidade operacional da ANVISA;  
2. Modernizar o marco regulatório sanitário; 
3. Desburocratizar processos e focar as ações da ANVISA na gestão do risco 

sanitário; 
4. Expandir a cooperação da ANVISA com agências estrangeiras.  

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 



Criação da Comissão Científica em Vigilância Sanitária – CCVISA 
 
• Instituída pelo Decreto nº 8.037, de 28/06/2013, com o objetivo de 

assessorar a Agência na avaliação e regulação de novas tecnologias 
de interesse da saúde e nos temas e discussões estratégicas de 
cunho técnico-científico relacionados à vigilância sanitária. 
Instaurada no último 14/08/2013; 

 
• Apoio à tomada de decisões regulatórias que envolvam produtos de 

elevada carga de inovação e tecnologia; 
 

• Orientar o aproveitamento dos investimentos em capacitação, que 
foram da ordem de R$ 2,2 milhões/ano nos últimos anos; 
 

• Orientar o aproveitamento da capacidade técnica instalada com  
cerca de 200 mestres e mais de 50 doutores.  
 

 
MAIS EFICIÊNCIA, MAIS SAÚDE E MAIS 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  
 



Publicação de Decreto 8077/2013 que substitui o Decreto nº 
74.094/77 e regulamenta a Lei nº 6.360/76 
 
A base da regulamentação legal é a Lei nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976. O decreto regulamentador dessa lei era o 
Decreto nº 74.094, de 05 de janeiro de 1977 que foi modificado 
pelo Decreto nº 8077/2013. 
 
Permite à ANVISA a definição de quesitos mais compatíveis com 
o ambiente técnico e regulatório atual. O Decreto vigente, 
publicado pelo então Presidente Ernesto Geisel, conta com 171 
artigos. A versão atual possui 25 artigos. 
 
 

 
MAIS EFICIÊNCIA, MAIS SAÚDE E MAIS 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL  
 



Ações Estratégicas 

  

Aproximação com Autoridades estrangeiras 

estratégicas; 

 

Pré-qualificação de medicamentos e de vacinas 

pela OPAS / OMS (expansão do mercado de 

fármacos de maneira segura); 

 

Reconhecimento como Autoridade Regulatória de 

Referência para a Região desde 2011 (nova 

auditoria em 2014) 

 

Acompanhamento dos processos de transferência 

de tecnologia, considerados estratégicos pelo 

Ministério da Saúde do Brasil; 

 

Discussões Regionais (Mercosul) e 

acompanhamento das negociações que envolvem 

saúde e comércio (OMC)  

 

 . México,   . Canadá 

 . CARICOM,  . Chile 

 . SICA,   . Bolívia 

 . CAN,   . Cuba,  

 . União Europeia,  . SACU,  

 . GCG,   . Israel,  

 . Paquistão,  . Índia... 

 

ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS 

Negociações comerciais que 

contam / contaram com a 

participação da ANVISA: 



    Aproximação com Autoridades Estrangeiras Estratégicas  

 

 Assinatura de Acordos de Confidencialidade que permitem o intercâmbio de informações em 

apoio aos processos internos de trabalho (relatórios de inspeção realizados pelas Autoridades 

de outros países, informações de pós-mercado...) 

 Até julho deste ano temos ao todo 12 Acordos assinados, com destaque para o 

assinado entre os países do Mercosul, entre as Autoridades da Região, com o auxílio 

da OPAS (Argentina, Colômbia, México e Cuba), além de FDA (EUA), Health Canada, 

Suécia, Reino Unido, Portugal, França, Nigéria, Japão, Irlanda, a Agência Européia de 

Medicamentos (EMA) e a própria OMS (no campo de vacinas). 

 

 Estabelecimento de Cooperações bilaterais em diversos campos regulatórios, tanto em 

apoio às Autoridades de outros países quanto para aperfeiçoamento do trabalho interno 

 

Participação nos Processos de Pré-Qualificação de OPAS e OMS 

 

 A  Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária forma submetidos a auditoria da 

OPAS em 2011 e tiveram reconhecidas suas capacidades de atuação em nível máximo; 

 

 A OMS procedeu a esta avaliação na área de vacinas mas atualmente estuda um 

instrumento que juntamente com a OPAS avaliará as capacidades da Anvisa e do Sistema 

em medicamentos, vacinas e produtos médicos no ano de 2014.  

 

 Esta atuação traz benefícios tanto à imagem do país quanto às melhorias dos processos 

internos de trabalho, com auxílio a outros países do mundo com recursos mais escassos 

que os nossos, que reconhecem nosso trabalho em auxílio às suas próprias atividades 

regulatórias nacionais. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 



    Acompanhamento dos Processos de Transferência de Tecnologia 

  

 Estabelecimento de Comitês Técnicos Regulatórios binacionais em apoio ao processo de 

transferência de tecnologia; 

 

 Modernização do marco regulatório interno em vista dos avanços tecnológicos. 

 

Participação nos foros de saúde e comércio 

 

 A  Anvisa participa sistematicamente das discussões no âmbito do Comitê de Barreiras 

Técnicas ao Comércio e no Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização 

Mundial do Comércio; 

 

 Também apoiamos os Comitês Bilaterais de Monitoramento do Comércio coordenados pelo 

Ministério do Desenvolvimento 

 

Participação nos Foros de Harmonização Regional (Mercosul) 

 

 A Anvisa tem participação sistemática como coordenador da Comissão de Produtos para a 

Saúde do Subgrupo de Trabalho nº 11 – Saúde do Mercosul 

 

 Este é o foro com maior produção normativa do Mercosul – avanços e amarras normativas 

 

 Avanços atuais em relação a intercâmbio de informações estratégicas (relatórios de 

inspeções de medicamentos e produtos para a saúde). 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 



    Conclusões 
 

 

 A  Agência é consciente do seu papel de apoio ao desenvolvimento 

nacional e ao aumento do bem-estar social;  

 

 A regulamentação da ANVISA não é e não pode ser confundida com 

barreiras não tarifárias ao comércio; 

 

 Os desafios enfrentados pela ANVISA são muito semelhantes aos 

desafios das grandes Autoridades Reguladoras estrangeiras;  

 

 Atuação internacional voltada ao incremento da sinergia com os parceiros 

estrangeiros em prol do aumento da segurança e qualidade dos produtos 

consumidos pela população brasileira; 

 

 

 Produto Seguro é Produto Competitivo em qualquer Mercado. 
 

ANVISA 



 
 

 

Obrigada!! 
 
 

rel@anvisa.gov.br 



Sítio eletrônico 
http://www.anvisa.gov.br 
  
Central de Atendimento 
0800 642 9782.  
Ligação gratuita de qualquer estado do Brasil.  
O horário de funcionamento é das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
  
Fale Conosco 
Informações de forma ágil e fácil. Basta preencher o formulário: 
http://www.anvisa.gov.br/institucional/faleconosco/FaleConosco.asp 
As respostas serão fornecidas por e-mail em até 15 dias úteis. 
  
Correio Eletrônico 
ouvidoria@anvisa.gov.br 
 
Atendimento Eletrônico 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/ouvidoria 
Twitter: @anvisa_oficial 
 


