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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/5ª Diretoria 

EDITAL DE CHAMAMENTO N° 8, DE 18 DE ABRIL DE 2022 

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no art. 203, VIII do Regimento Interno aprovado pela Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve tornar público o 
presente Edital de Chamamento para coletar dados e informações sobre os problemas 
enfrentados em processos de importação de bens e produtos sob vigilância sanitária, a fim de 
subsidiar a revisão da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 5 de novembro de 
2008, conforme Anexo. 

ALEX MACHADO 
CAMPOS 

ANEXO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Anvisa regula produtos e substâncias de interesse para a saúde, bem como 
exerce a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras e anui com a importação de 
bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência. Essas 
competências estão abrangidas pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, destacadamente 
nos artigos 2º e 7º, complementados pelo art. 8º que explicita as categorias de produtos: 
medicamentos, produtos imunobiológicos e hemoderivados; alimentos; cosméticos, produtos 
de higiene pessoal e perfumes; saneantes; produtos destinados a diagnóstico, equipamentos e 
dispositivos médicos; órgãos e tecidos para uso em transplantes ou reconstituições; 
radioisótopos, radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; 
cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco; 
e quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia 
genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. 

Essa variedade de escopo de atuação da Anvisa nos processos de importação 
também é refletida no universo de atores envolvidos ou interessados na regulação desse 
assunto, incluindo empresas que importam com finalidade industrial ou comercial, instituições 
públicas e privadas prestadoras de serviços de saúde, além de pessoas físicas, como 
consumidores e pesquisadores. 

O estabelecimento de regras para as operações de comércio exterior deve 
considerar a promoção do acesso aos produtos citados e a mitigação do risco sanitário desses 
à população brasileira e, ainda, deve estar em harmonia com as estratégias federais para 
implementar o novo processo de importação (NPI), visando a facilitação do comércio e o 
aumento da competitividade, com redução de prazos e custos. 
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Portanto, essa avaliação perpassa pela melhoria da qualidade do ambiente 
econômico e de competitividade do país, além de refletir o esforço para melhoria da qualidade 
da avaliação do risco sanitário na importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária. 

Do ponto de vista de planejamento regulatório, a Anvisa publicizou sua intenção 
de revisar a Resolução RDC nº 81, de 2008, por meio da Agenda Regulatória 2021-2023 - 
Projeto Regulatório 10.10, alinhado ao Objetivo Estratégico 4: Promover ambiente regulatório 
favorável ao desenvolvimento social e econômico. 

2. OBJETIVOS 

O principal objetivo do presente Edital de Chamamento é coletar dados e 
informações da sociedade para a identificação de problemas para fomentar e dar maior 
robustez à etapa de Análise de Impacto Regulatório, segundo as diretrizes e procedimentos 
para a melhoria da qualidade regulatória, estabelecidos pela Portaria nº 162, de 12 de março 
de 2021. 

3. PÚBLICO-ALVO 

O chamamento é aberto a qualquer pessoa ou instituição interessada no tema. 

4. PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

interessados em participar do Edital de Chamamento deverão fazê-lo entre os 
dias 26 de abril de 2022 e 9 de junho de 2022, por meio de formulário eletrônico disponível no 
endereço: https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/573354?lang=pt-BR 

5. ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

As contribuições recebidas fora do prazo e aquelas não relacionadas ao objeto e 
aos objetivos do chamamento ou em desacordo com os demais termos deste Edital serão 
desconsideradas e registradas como inválidas. 

As contribuições recebidas no prazo, mas que não estejam relacionadas às 
competências da Anvisa, não atendam ao objetivo do chamamento, ou que contenham 
ofensas e linguagem inapropriada também serão desconsideradas e registradas como fora do 
escopo de atuação da Agência. 

As contribuições recebidas no prazo e relacionadas ao objeto e aos objetivos 
deste Edital, e que, portanto, enquadram-se no escopo de atuação da Anvisa, serão 
consideradas válidas e submetidas à análise interna da Agência. 

6. RESULTADOS 

As contribuições consideradas válidas são consideradas públicas e estarão 
disponíveis pela Agência em seu Portal eletrônico. Da sua análise resultará relatório a ser 
igualmente publicado no Portal eletrônico da Anvisa. 

Os dados de e-mail e CPF dos participantes não serão divulgados e terão seu 
acesso restrito, considerando o artigo 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 


