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OBJETIVOS: Compreender as interfaces do processo de regulação sanitária no Brasil, 
sobretudo com o setor farmacêutico e com o Sistema Único de Saúde (SUS), buscando 
identificar, historicamente, os atores e os contextos referentes a esse processo. 
MÉTODOS: A pesquisa de caráter histórico baseou-se em revisão bibliográfica e no 
levantamento das resoluções da diretoria colegiada (RDC) da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Essas resoluções se dividem em 14 áreas de atuação: 
Administração e Finanças, Alimentos, Cosméticos, Fumígenos, Medicamentos, 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), Portos, Aeroportos e fronteiras, Recursos 
Humanos, Saneantes, Sangue, Hemoderivados, Outros Tecidos, Células e Órgãos, 
Tecnologia de Serviços de Saúde, Tecnologia de Produtos para a Saúde, Toxicologia, e 
outros. Nossa pesquisa permitiu identificar que, nas últimas décadas do século XX, em 
paralelo com uma nova reorganização política, social e econômica mundial, teve lugar 
um processo denominado globalização. Esse processo associou-se a transformações 
rápidas e complexas, que geraram mudanças institucionais e possibilitou o surgimento 
de novos papéis a serem desempenhados pelo Estado, pela sociedade civil e pelo 
mercado. Os países em desenvolvimento tiveram de discutir o tamanho do Estado, a 
privatização de instituições públicas e a regulação de mercados. Na América Latina, foi 
criado, em 1991, o Mercosul. Nesse contexto, foram introduzidas as agências 
reguladoras atuantes em segmentos específicos da economia e de serviços públicos, 
entre os quais o da produção de medicamentos e o próprio setor saúde.  
RESULTADOS: Examinadas 1.595 RDC da Anvisa, editadas entre janeiro de 1999 e 
dezembro de 2008, constatamos que o somatório das subáreas: medicamentos, recursos 
humanos e alimentos representou 61, 6% do total das resoluções, sendo que a área de 
medicamentos representa 24,8% desse total. As ações da Anvisa estiveram focalizadas 
nos medicamentos e concentrara-se em três descritores: registro de medicamentos, boas 
práticas e substâncias sujeitas a controle especial. Esse conjunto de descritores 
representa 92,7% da subárea de medicamentos. Registro de medicamentos e boas 
práticas perfazem cerca de 60% do total. Esse dado revela a menor importância relativa 
conferida pela Anvisa à regulação da propaganda e ao cancelamento de medicamentos.  
CONCLUSÃO: A principal conclusão desse trabalho é que a experiência brasileira de 
regulação sanitária avançou bastante na década analisada. Uma conclusão adicional é 
que esses avanços constituíram para o setor farmacêutico uma proteção face ao quadro 
adverso gerado pela crise mundial.  
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Cette étude verse sur l’expérience bésilienne de régulation en santé, dans la période 
comprise entre 1999 à 2008. La recherche s’est basée sur l’ensemble bibliographique et 
aussi sur des résolutions de la direction de l’ « Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ». Dans ce travail, nous avons étudié les aspects régulateurs de cette agence 
ainsi que leurs rapports vis à vis l’industrie pharmaceutique. La conclusion la plus 
importante de ce travail est que, malgré tous les défis à être surmontés par cette Agence, 
dans le Brésil contemporain, l’expérience de régulation a trop avancé dans cette 
décénie.  
 
 


