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Organização insuficiente do SNVS quanto à definição 

de responsabilidades e critérios ordenadores de 

atuação. 

 
os papéis não estão bem definidos;  

baixa uniformidade na execução das ações; 

conflito entre regulamentos editados pelos entes; 

atuação fragmentada; 

O desafio da coordenação federativa do SNVS 

eficiência e efetividade comprometidas; 

custo elevado para o Sistema e Setor 
Regulado; 

baixa percepção da sociedade quanto as 
entregas do Sistema. 



NOB-SUS /96 

Termo de Ajuste e 

Metas - TAM 

PDVISA Elenco Norteador das 

Ações de VISA 

NOAS-SUS /02 PACTO PELA SAÚDE/06 DECRETO 7508/11 

COAP 

O desafio da coordenação federativa do SNVS 

 A trajetória da Descentralização priorizou a transferência de responsabilidades sem 

(re)organização das ações de Visa  modelo de operação cartorial. 



A organização das ações & responsabilidades - SNVS 

REGISTRA 

AUTORIZA 

LICENCIA 

CERTIFICA 

ANUÊNCIA 

MONITORA 

FISCALIZA 

NORMATIZA 

Responsabilidades: exclusiva da União e 

comuns aos entes federado. 

A EXECUÇÃO DAS AÇÕES  É CONCATENADA 

→ EXIGE FINA SINTONIA ENTRE OS ENTES 

ENVOLVIDOS 

Responsabilidades da União: indelegáveis e  

delegáveis.  



Mapa atual de competências no SNVS 

 EXCLUSIVO DE ESTADOS E 
MUNICÍPIOS 

 Ordenamento distinto em cada UF 

 EXCLUSIVO DA UNIÃO 
 Ordenamento segundo normas da 

Anvisa 

 NORMATIZAÇÃO GERAL UNIÃO 
 SUPLETIVA À NACIONAL – ESTADOS 

E MUNICÍPIOS 
Lei nº 8080/90 - Art. 17 e 18. 
Lei nº 6360/76  

 Competência comum da União, Estados e Municípios. 
 Ausência de critérios organizativos 

LICENCIAMENTO REGISTRO NORMATIZAÇÃO 

 COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
Inspeções nacionais EE/MM. 
Inspeções internacionais Anvisa. 

 COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
Ato de concessão Anvisa. 
Inspeções EE/MM. 

FISCALIZAÇÃO 



O desafio da coordenação federativa do SNVS 

RDC 207/2018 – Premissas para a organização das ações de VISA. 

 

 será observado  o grau de risco sanitário intrínseco às atividades e aos 
produtos, além do cumprimento de critérios e requisitos necessários à sua 
execução; 

 a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade é requisito 
estruturante para qualificação das ações de VISA. 

 ações educativas em VISA, voltadas à população e ao setor regulado, 
constituem ação de promoção da saúde exercidas no SNVS; e 

 o gerenciamento do risco é ação estratégica para monitoramento das 
condições sanitárias de produtos e serviços. 



 ESTADOS E MUNICÍPIOS: pactuam 
em CIB o alto risco segundo 
critérios e requisitos. 

 MUNICÍPIOS: responsáveis pelo 
baixo risco. 

 UNIÃO  
Padronizar procedimentos e 
nomenclaturas e organizar base de 
dados. 

 UNIÃO: normatização geral 
 ESTADOS E MUNICÍPIOS: supletiva à 

nacional 
 Informar à Anvisa iniciativa 

regulatória 

LICENCIAMENTO REGISTRO NORMATIZAÇÃO 

 COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
• Inspeção IFA →  União 
• Inspeção nacional MED e PROD Classe III e 

IV  → delegado à EE / MM mediante 
cumprimento de critérios 

 COMPETÊNCIA DA UNIÃO 
Organizar base de dados disponível a EE e MM. 
Revisão RDC  16/2014 e 17/2013 e discutir AFE 
em PAF. 

 Estados e Municípios: segue a pactuação do Licenciamento 
 União atua prioritariamente em IFA, MED e Produtos Classe III e IV 

FISCALIZAÇÃO 

RDC 207/2018: organização das responsabilidades no SNVS 



Critérios para pactuação das responsabilidades - SNVS 

Escala necessária à execução da ação de vigilância sanitária, 

com efetividade e eficiência – grau de exposição;  

Qualificação técnica necessária ao desempenho da ação – 

formação e capacitação; 

Estrutura e processos necessários ao cumprimento da 

responsabilidade assumida; 

Internalização de procedimentos padronizados no âmbito do 

SNVS e Gestão da Qualidade. 

PACTUAÇÃO 
ENTRE ENTES 
FEDERADOS 

 
 
 

CRITÉRIOS 
 
 

1. COGNITIVOS 
2. ESTRUTURANTES 
3. OPERACIONAIS 



Clareza na definição das responsabilidades. 

Ordena a descentralização a partir do risco sanitário e da capacidade local para o 

exercício da responsabilidade. 

Permite que a União foque em atividades e produtos de maior risco sanitário. 

Reduz a carga burocrática no sistema. 

Otimiza a atuação dos gestores no exercício de suas responsabilidades  inspeção 

sanitária. 

Maior clareza para o Setor Regulado acerca da atuação do SNVS. 

Vantagens do Modelo 

AMBIENTE REGULATÓRIO MAIS PREVISÍVEL 



Art. 27 A Anvisa instituirá programa de cooperação e apoio aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, com vistas ao fortalecimento das ações de vigilância 
sanitária, tendo como foco prioritário o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Art. 28 A Anvisa disporá, em Instrução Normativa, sobre os procedimentos, fluxos, 
instrumentos e cronograma relativos à verificação do atendimento, pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, ao disposto no § 2º do art. 13 desta Resolução. 

Disposições Finais 
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