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Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
 
 Autarquia; regime especial; vinculada Ministério da Saúde  
 
 independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e 
autonomia financeira.  

 
 finalidade: Promover a proteção da saúde da população, por 
intermédio do 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 relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos e de fronteiras.  
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 Competências:  
 

I - coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;  
II-fomentar e realizar estudos e pesquisas(suas atribuições)  
III - estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as 
políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária;  
IV-estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, 
resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que 
envolvam risco à saúde;  
V-intervir, temporariamente, na administração de entidades 
produtoras, financiadas, subsidiadas ou mantidas com recursos 
públicos, e prestadores de serviços e ou produtores exclusivos ou 
estratégicos para abastecimento nacional; 



SAÚDE PÚBLICA 

VI - administrar e arrecadar taxa fiscalização 
VII – autorizar funcionamento de empresas de fabricação, 
distribuição e importação; e comercialização medicamentos  
VIII - anuir com importação e exportação dos produtos 
IX - conceder registros de produtos, segundo normas;  
X - conceder e cancelar certificado de cumprimento de boas 
práticas de fabricação; 
XIV - interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 
fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e 
venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, 
em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente 
à saúde;  
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XV – proibir fabricação, importação, armazenamento, distribuição 
e comercialização de produtos e insumos, em caso de violação da 
legislação ou risco iminente à saúde  
XVI – cancelar autorização de funcionamento de empresas, em 
caso de violação da legislação ou risco iminente à saúde;  
XVII – coordenar ações de vigilância sanitária realizadas por 
todos os laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios 
de controle de qualidade em saúde;  
XVIII - estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de 
vigilância toxicológica e farmacológica;  
XIX - promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia;  
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XX - manter sistema de informação contínuo e permanente para 
integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com 
prioridade às ações de vigilância epidemiológica e assistência 
ambulatorial e hospitalar;  
XXI - monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, 
distrital e municipais que integram o Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária, incluindo-se os laboratórios oficiais de 
controle de qualidade em saúde;  
XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e 
produtos, por meio de análises previstas na legislação sanitária, 
ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em 
saúde;  
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XXIII - fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o 
sistema e a cooperação técnico-científica nacional e 
internacional;  
XXIV - autuar e aplicar as penalidades previstas em lei.  
XXV - monitorar a evolução dos preços de medicamentos, 
equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde. 
XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da 
legislação sanitária, a propaganda e publicidade de produtos 
submetidos ao regime de vigilância sanitária;  
XXVII - definir, em ato próprio, os locais de entrada e saída de 
entorpecentes, psicotrópicos e precursores no País. 
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Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela ANVISA 
 
I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e 
demais insumos, processos e tecnologias;  
II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, 
suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes 
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos 
veterinários;  
III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; 
IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou 
desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e 
coletivos;  



SAÚDE PÚBLICA 

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico  
VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, 
odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por 
imagem;  
VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e 
hemoderivados;  
VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em 
transplantes ou reconstituições;  
IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e 
produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 
X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 
fumígero, derivado ou não do tabaco;  
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XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à 
saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento 
ou ainda submetidos a fontes de radiação.  


