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Sociedade do risco 
• O processo de industrialização é indissociável do processo de 

produção de riscos (Ulrich Beck, 2001) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Riscos foram gerados sem que os novos conhecimentos produzidos 
fossem capazes de trazer a certeza de que esses riscos seriam 
diminuídos ou teriam gerenciamento eficaz. 
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Sobre o risco 

Noção de Risco - Ambígua            

                           “Perigo”        “Instabilidade”       “Vulnerabilidade” 

 

Risco é a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso à saúde causado por um perigo ou 
perigos existentes. 

 

 Probabilidade  guia as preocupações com a segurança da saúde e do meio ambiente.  
Mas os riscos nem sempre conhecidos => não necessariamente  são probabilidade   
Incerteza. 

 Perigo: o componente que tem potencial de oferecer risco. 

 Diversos tipos de riscos (ambientais, sociais, econômicos, naturais...)  





22,7 %   

Dos 4,97 trilhões da economia brasileira, 

1,13 trilhão é composto por atividades que 

sofrem regulação da Anvisa (IBGE, 2014)  

Anvisa e sua participação na Economia 



Cadeia de valor 



Sistema definido pela Lei nº 9.782/1999, que 

criou a Anvisa e delegou à esfera federal a 

atribuição de coordenar o SNVS, de acordo com 

os princípios e as diretrizes organizativas do SUS 

Composto por órgãos que desenvolvem ações de 

vigilância sanitária, com responsabilidades 

compartilhadas, nas três esferas de governo: 

 União 
 27 Estados  
 5.570 Municípios 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS  



Regulação 

Regulação é o conjunto de regras de conduta e de controle da atividade 
econômica pública e privada e das atividades sociais não exclusivas do 
Estado, com a finalidade de proteger o interesse público. 
 
A regulação deve conciliar os objetivos de proteção da saúde e de 
desenvolvimento econômico e social do País, segundo princípios, 
valores e interesses legítimos da sociedade. 



Novo modelo regulatório da Anvisa 
PLANEJAMENTO REGULATÓRIO 

1. DEFINIR E 

APROVAR AGENDA 

REGULATÓRIA 

2. MONITORAR 

AGENDA 

REGULATÓRIA 

3. REVISAR 

AGENDA 

REGULATÓRIA 

ANÁLISE EX-ANTE DO INSTRUMENTO REGULATÓRIO 

1. PLANEJAR 

ESTUDO DE 

PROCESSO 

REGULATÓRIO 

2. REALIZAR 

ESTUDO DE 

PROCESSO 

REGULATÓRIO 

3. CONSTRUIR 

INSTRUMENTO 

REGULATÓRIO 

4. DELIBERAR 

INSTRUMENTO 

REGULATÓRIO 

ANÁLISE EX-POST DO INSTRUMENTO REGULATÓRIO 

1. MONITORAR ATO 

REGULATÓRIO 

2. AVALIAR ATO 

REGULATÓRIO 

3. REVISAR ATO 

REGULATÓRIO 



Análise de Impacto Regulatório 

Processo que agrega evidências e maior robustez ao 
estudo do problema regulatório 

Análise e definição do problema 

“Um problema bem definido é um problema meio solucionado.” 

(Charles F. Kettering) 

Identificação e comparação dos impactos das opções regulatórias 

A partir da comparação dos principais impactos esperados de cada 

opção regulatória é possível definir aquela que se mostra mais adequada 

para alcançar os objetivos pretendidos 

Plano de implementação, fiscalização e monitoramento 

Desenvolver e aplicar estratégias para garantir que a 

intervenção seja adequadamente implementada, fiscalizada e 

monitorada 
Participação social 

Recomendada em todas as fases da AIR, pois um bom processo de 
consulta e engajamento garante transparência e reúne subsídios que 

melhoram a eficiência da atuação regulatória 

Levantamento de evidências  

Fundamental para realização de AIR e perpassa todas as 
fases da análise 

Destaques do novo modelo regulatório da Anvisa 





Convergência Regulatória Internacional 

 
  



Barreiras Comerciais 

• Acordo sobre a aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias (Acordo SPS/OMC) 

– Proteger a vida e a saúde das pessoas, dos animais ou preservar os 
vegetais 

• Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (Acordo 
TBT/OMC) 

– Requisitos de qualidade, segurança, composição, processo produtivo, 
embalagem, rotulagem, etc. visando à proteção de objetivos 
legítimos, como saúde, segurança e meio ambiente 



Notificações da Anvisa à OMC, 2018 

   
RESOLUÇÕES 

[VALOR] 
[PORCENTAGEM] 

CONSULTAS 
PÚBLICAS 
[VALOR] 

[PORCENTAGEM] 

PUBLICAÇÕES (181) 

TBT 
49 

33% 

SPS 
91 

62% 

AMBOS 
[VALOR] 

[PORCENTAGEM] 

NOTIFICAÇÕES (156) 

A Anvisa notifica todos os regulamentos técnicos que 
podem causar impacto ao comércio internacional, 
inclusive medidas menos restritivas e aquelas 
alinhadas aos padrões internacionais, ou seja, além 
do previsto nos acordos 



 

Proteger a saúde e promover a inovação 

 

Obrigado! 

 

diogo.soares@anvisa.gov.br 

rel@anvisa.gov.br 

 

 


