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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
 de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

ATUAÇÃO PREVENTIVA e REPRESSIVA

controle da rotulagem e publicidade

monitoramento de preços

controle da produção e comércio de 
produtos e serviços ligados à saúde

controle pós mercado

VISA
Redução do Risco

  Sanitário
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“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção  e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo; e

II - o controle da prestação de serviços que se  relacionam  direta ou 
indiretamente com a saúde
                                                                          (Lei 8080/90 - SUS)

Vigilância Sanitária - VISA
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Sistema  Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)

• Parte do Sistema Único de Saúde (SUS)
• Composto pelas três esferas de gestão
• Coordenado pela Anvisa
• Atua de forma articulada e descentralizada
• Rede Nacional de Laboratórios de VISA

Estadual
SES
VISA estadual
LACEN

Federal
MS

ANVISA
INCQS

Municipal 
SMS

VISA Municipal
Lab. Municipais 
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ANVISA
Autarquia especial: 

Independência administrativa e autonomia financeira
• Vinculação, sem subordinação, ao Ministério da Saúde
• Assinatura anual de Contrato de Gestão (indicadores e metas)
• Estabilidade dos dirigentes (mandato)
• Critérios técnicos de decisão
• Previsibilidade e transparência do processo regulatório

• Coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
• Regula produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária   
• 12 anos de existência (Lei 9.782/1999)
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“Promover e proteger a saúde da população e intervir 
nos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em 
ação coordenada com os estados, os municípios e o 

Distrito Federal, de acordo com os princípios do 
Sistema Único de Saúde, para a melhoria da 
qualidade de vida da população brasileira.”

MISSÃO ANVISA
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ANVISA -Visão

Ser legitimada pela 
sociedade como uma 
instituição integrante 
do Sistema Único de 
Saúde, ágil, moderna 
e transparente, de 
referência nacional e 
internacional na 
regulação e no 
controle sanitário.
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ANVISA - Valores 

• Ética e responsabilidade como agente público

• Capacidade de articulação e integração

• Excelência na gestão

• Conhecimento como fonte para a ação

• Transparência

• Responsabilização 
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Pressupostos - Lei 9.782/1999

Art. 2º Compete a União no âmbito do SNVS: 

(...)  III – normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e 

serviços de interesse para a saúde;   

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, 

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 

envolvam risco à saúde pública. 
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Pressupostos - Lei 9.782/1999

“Submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações 
físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos 
envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e 
produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a 
destinação dos respectivos resíduos.” 

“A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de 
interesse para o controle de riscos à saúde da 
população, alcançados pelo SNVS.”
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PROCESSOS DE TRABALHO DA VISA
pré e pós - mercado M e C

NOTIVISA
INVESTIGAÇÃO

ANÁLISES 
FISCALIZAÇÃO

INSPEÇÃO
SNGPC

A e R
AFE

REGISTRO
CBPF

LICENÇA
HABILITAÇÃ

OR
REGULAMENTOS

SNVS
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Erros de 
medicação

Falsificação e 
fraude

Inefetividade
          terapêutica

Interação
medicamentosa

Intoxicação

Desvio de 
qualidade

Uso abusivo

Problemas e desafios para o 
controle sanitário de medicamentos



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br

450 indústrias de medicamentos

2.100 distribuidoras de medicamentos

65.000 farmácias privadas

2,5 bilhões de  unidades de medicamentos/ano

Mercado farmacêutico brasileiro
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CADEIA DOS MEDICAMENTOS

PRODUTO 
ACABADO

PRODUTOR
MANIPULADOR
IMPORTADOR 
FRACIONADOR
DISTRIBUIDOR

TRANSPORTADOR
CONSUMO

INSUMOS
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 Reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos 
medicamentos e  uso racional.  

É assegurada pela produção; controle de qualidade; educação 
em saúde para o uso adequado dos medicamentos; 
farmacovigilância; educação permanente para todos os 
profissionais e técnicos envolvidos com medicamentos e por um 
ciclo de ações relativas aos medicamentos:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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SeleçãoSeleção

ProgramaçãoProgramaçãoPrescrição, 
Dispensação  e Uso 

Distribuição Aquisição

Armazenamento

Uso Racional de Uso Racional de 
MedicamentosMedicamentos

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
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RESOLUÇÃO-RDC Nº 44/2009
Farmácia = Estabelecimento de saúde 

• Boas Práticas Farmacêuticas  em farmácias e drogarias 
• Controle sanitário

– Funcionamento
– Dispensação  
– Comercialização de produtos  
– Prestação de serviços farmacêuticos 

• Critérios e condições mínimas para o cumprimento 
das Boas Práticas Farmacêuticas
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FARMACÊUTICO
Responsável Técnico 

Supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do 
estabelecimento
Indelegável 
Participação efetiva e pessoal
Respeitar as normas sanitárias e profissionais
Sigilo profissional
Seleção, aquisição, armazenamento, dispensação, destinação 
final de produtos farmacêuticos
Sujeito a sanções de natureza civil, penal, profissional,            
sanitária, ético-disciplinar e administrativa
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Sistema Nacional de Notificação em 
Vigilância Sanitária

Eventos Adversos (EA): entendido como qualquer efeito não 
desejado, na saúde humana, decorrente do uso de produtos 
sob vigilância sanitária.

Queixas Técnicas (QT): qualquer notificação de suspeita de 
alteração/irregularidade de um produto/empresa relacionada 
a aspectos técnicos ou legais, e que poderá ou não causar 
dano à saúde individual e coletiva.
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FARMACOVIGILÂNCIA 

Ciência e atividades relativas a 
identificação, avaliação, compreensão 

e prevenção de efeitos adversos ou 
qualquer problema possível 
relacionado com fármacos.

Não é busca teórica, acadêmica = é uma prática!

Não é vilão = é o caminho para restringir, monitorar 

ASSEGURAR O USO RACIONAL
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• Notificar é o ato de comunicar a ocorrência de um 
determinado evento ou agravo à saúde ou uma queixa 
técnica de um produto sob vigilância sanitária, à autoridade 
sanitária, para fins de medidas de intervenção pertinentes.

• Devem ser notificados todas as suspeitas de queixas 
técnicas.

• A notificação é sigilosa.

Notificação
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• Produto com suspeita de desvio da qualidade.
– Coloração diferente, corpo estranho, ineficácia, 
– Falta de um comprimido no blíster 

– Rótulo ilegível ou produto sem rótulo

– Vazamento de óleo mineral na embalagem primária

• Produto com suspeita de estar sem registro
• Suspeita de produto falsificado
• Suspeita de empresa sem autorização de funcionamento – AFE

– Ex.: suplementos alimentares com indicação terapêutica

Queixas Técnicas
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Agentes Notificantes do Sistema
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Sistemas Sentinelas – Farmácias
• Grande potencial para fonte de informação

• Farmácias Notificadoras

• Farmácia Popular do Brasil

• Farmácias da Rede Pública do SUS

• Programa DST AIDS

• Saúde da Mulher

• Saúde da Criança
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Fontes de Informações de QT

Denúncias/Notificação de Queixas Técnicas   Denúncias/Notificação de Queixas Técnicas   
                                                (Profissionais, Farmácias, Hospitais Sentinelas,VISA, (Profissionais, Farmácias, Hospitais Sentinelas,VISA, 

Anvis@tende, consumidores, Procon, Empresas, etc.)Anvis@tende, consumidores, Procon, Empresas, etc.)

PROVEMEPROVEME

Resultados de Laudos de AnáliseResultados de Laudos de Análise

Relatórios de Inspeção/InvestigaçãoRelatórios de Inspeção/Investigação

Comunicados de Recolhimento VoluntárioComunicados de Recolhimento Voluntário
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PROVEME /2007 
RESULTADOS

Especificação Quantidade %
Total de laudos 1155 100

Satisfatórios 977 84,59

Insatisfatórios 178 15,41
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PROVEME /2007 
ANÁLISE DOS RESULTADOS INSATISFATÓRIOS
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Critérios para a classificação do risco sanitário

• Risco I: alta probabilidade de que o uso ou exposição a 
um produto ou serviço possa causar risco à saúde 
acarretando morte, ameaça a vida ou danos permanentes. 

• Risco II: alta probabilidade de que o uso ou exposição a 
um produto ou serviço possa causar agravo temporária à 
saúde ou reversível por tratamento medicamentoso;

• Risco III: Existe a possibilidade de que o uso ou 
exposição a um produto ou serviço possa causar 
conseqüências      adversas à saúde.
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Risco Sanitário I

• Prioritárias e merecem atenção máxima

– Suspeitas de falsificação de medicamentos e produtos

– Suspeitas de produtos sem registro

– Suspeita de empresas sem AFE

– Suspeitas de QT que pode provocar morte, reações 
graves ou lesões permanentes 
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Número total de notificações de queixas técnicas de 
medicamentos recebidas no Notivisa - 2007 a 2012
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Número total de notificações de QT recebidas no Notivisa 
por tipo de notificante - 2007 a 2012
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Distribuição das notificações de queixas técnicas no Notivisa, 
por tipo de produto - 2010 e 2011 
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Discriminação das notificações de QT no Notivisa – 
forma farmacêutica - 2007 a 2012.
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Número total de notificações de QT de medicamentos 
por UF do notificador - 2007 a 2012, 
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Revista Veja: junho de 1998

“ ... se alguma pessoa falsificar 
alguma mercadoria, assim como 
cera, ou outra qualquer, se a 
falsidade, que nela fizer, valer 
hum marco de prata, morra por 
isso. E se for de valia de um 
marco para baixo, seja   
degredado para sempre para       
o Brasil” 

(Livro V, das Ordenações do Reino, Código Filipino )

Código filipino (Brasil colônia)
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A OMS preconiza que, para ser A OMS preconiza que, para ser 
efetivo, toda a sociedade deve efetivo, toda a sociedade deve 

participar do combate à falsificação participar do combate à falsificação 
de medicamentosde medicamentos

Atuação da ANVISA no combate à 
informalidade

2.253 agentes do SNVS, 
policiais federais, rodoviários 

federais, civis e militares e 
promotores foram capacitados 

em 2010 e 2011
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• Implementação do sistema informatizado – NOTIVISAImplementação do sistema informatizado – NOTIVISA
– Informação disponível simultaneamente a todos os entes do SNVS responsáveis 

pelas investigações
– Disponibilidade de dados para auxiliar a tomada de decisões
– A versão 2.0 do NOTIVISA está em desenvolvimento

• Definição dos canais de recepção de denúnciasDefinição dos canais de recepção de denúncias
– Hospitais sentinelas e profissionais de saúde – NOTIVISA 
– Usuários:  

          

ouvidoria@anvisa.gov.br 

Aproximadamente 5000 queixas técnicas recebidas anualmente

Atuação da ANVISA no combate à 
informalidade
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A partir da criação da Anvisa, todas as etapas da cadeia de A partir da criação da Anvisa, todas as etapas da cadeia de 
fornecimento de medicamentos, desde a fabricação até a fornecimento de medicamentos, desde a fabricação até a 

dispensação aos usuários, foram regulamentadas e dispensação aos usuários, foram regulamentadas e 
continuamente revisadas.continuamente revisadas.

Durante as inspeções sanitárias de rotina é verificado o Durante as inspeções sanitárias de rotina é verificado o 
cumprimento de normas que asseguram não só a qualidade dos cumprimento de normas que asseguram não só a qualidade dos 
medicamentos e sua manutenção, como também o registro da medicamentos e sua manutenção, como também o registro da 

origem e destino de cada unidade comercializada.origem e destino de cada unidade comercializada. 

Revisão da Legislação
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OPERAÇÕES CONJUNTAS (2010) 59
LOCAIS INSPECIONADOS 781
LOCAIS INTERDITADOS 367
PRODUTOS APREENDIDOS (sem registro, de origem 
desconhecida)

86,5 
toneladas

NOVOS CASOS DE PRODUTOS FALSIFICADOS 25
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DAS 
OPERAÇÕES

380

PRISÕES DECORRENTES DAS OPERAÇÕES 254

Operações conjuntas - Polícia Federal



Agência Nacional
de Vigilância Sanitária www.anvisa.gov.br

ANO CASOS CONFIRMADOS 
1997a 1998 172
1999 a 2005 10

2006 8
2007 8
2008 13
2009 40
2010 25
2011 16

Casos confirmados de falsificação
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MONITORAMENTO DE PRODUTOS
Investigação/Desvio de qualidade, RAM

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

• Análise fiscal e de controle e monitoramento 

(RNLVS)

• Interdição cautelar

• Suspensão 

•Recolhimento

• Cancelamento do registro
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 Problemas com os equipamentos e materiais (calibração).
Erro inerente ao trabalho dos técnicos.
Rastreabilidade comprometida.
Relacionados a autoria (fraudes, falsificações).
Relacionados às condições de trabalho e capacitação.
Relacionados ao SGQ.
Relacionados à segurança das informações.

LABORATÓRIOS ANALÍTICOS – RISCOS

8º Reunião do Conselho de Acreditação - Conac 
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 Pouca clareza das informações.
Relacionados aos padrões/normas de referência.
Resultados incompatíveis com o ensaio realizado
 Falsificação ou fabricação de dados
 Problemas relacionados a animais de laboratório
Exclusão de resultados desfavoráveis

8º Reunião do Conselho de Acreditação - Conac 

LABORATÓRIOS ANALÍTICOS – RISCOS
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O que se espera dos laboratórios?

BIOSEGURANÇA
CONTROLE DO RISCO

QUALIDADE
CONFIABILIDADE
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Define princípios e requisitos para a execução das análises 

com qualidade, confiabilidade e segurança, em 
produtos sujeitos à Vigilância Sanitária. 

Não isenta o atendimento a legislações e regulamentos 
específicos de sua área de atuação e outros aplicáveis.

RDC – N.º 11/2012
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CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

•  ObjetivoObjetivo
•  AbrangênciaAbrangência
•  DefiniçõesDefinições

CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS TÉCNICOS

• Dos recursos humanosDos recursos humanos
•  Da infra-estrutura e condições ambientaisDa infra-estrutura e condições ambientais
•  Dos métodos e procedimentos analíticosDos métodos e procedimentos analíticos
•  Dos materiais de referênciaDos materiais de referência
•  Dos materiais e reagentes Dos materiais e reagentes 
•  Da águaDa água
•  Dos equipamentos e instrumentosDos equipamentos e instrumentos

- Equipamentos com processamento de - Equipamentos com processamento de 
dadosdados
•  Da Garantia da qualidade dos resultados das Da Garantia da qualidade dos resultados das 
análisesanálises
•  Da apresentação de resultadosDa apresentação de resultados
•  Dos fornecedoresDos fornecedores

CAPÍTULO IV 
DOS PROCESSOS ESPECÍFICOS

• Da Amostragem, coleta e manuseio de amostrasDa Amostragem, coleta e manuseio de amostras
•  Do tratamento das reclamaçõesDo tratamento das reclamações
•  Da limpeza, desinfecção, esterilização e controle de Da limpeza, desinfecção, esterilização e controle de 
pragaspragas
•  Das análises que envolvem animaisDas análises que envolvem animais
•  Da subcontrataçãoDa subcontratação

Capítulo V – DA BIOSSEGURANÇA

Capítulo VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

RDC – N.º 11/2012 CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS E DE 

GESTÃO
• Da organização e gestão do laboratório
• Dos documentos
• Dos registros
• Da auditoria interna
• Das ações corretivas e preventivas
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 Princípios fundamentais da gestão da qualidade analítica e boas 

práticas de laboratório;

 Qualidade dos resultados analíticos aplicáveis à Vigilância 

Sanitária;

 Habilitação segundo as normas ISO/IEC 17025, BPL, ISO 17043;

 Referência para registro, serviços 

 Habilitações POR ENSAIOS/ESTUDOS 

REBLAS 
Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde 

RDC – N.º 12/2012
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Lais Santana Dantas
Gerente – Geral/GGLAS/DIMCB/ANVISA/MS

gglas@anvisa.gov.br
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