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Lançado em julho de 2000, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br)
apresenta uma quantidade expressiva de informações e serviços sobre a atuação desse setor. A equipe da
Gerência-Geral de Informação da Anvisa teve a preocupação em construir um site em sintonia com as mais
modernas ferramentas de comunicação digital, com o objetivo de simplificar a pesquisa às diversas seções
disponíveis. Atualizada diariamente, a página oferece um vasto histórico sobre a vigilância sanitária no
país, a possibilidade de acessar as mesmas informações de vários lugares do site e uma intensa interativi-
dade com os usuários. Por isso tudo, o número de visitas à página vem crescendo: a média mensal saltou
de 48,2 mil em dezembro de 2000 para 98 mil no final do ano passado. Conheça nesta edição os ser-
viços mais importantes disponíveis no site.

Traz informa-
ções institucionais sobre a
Anvisa, como a estrutura,
competências, contrato de
gestão e regimento interno,
as ações descentralizadas, a
política de recursos humanos,
além da história da vigilân-
cia sanitária no Brasil. Apre-
senta ainda os endereços físi-
cos e/ou eletrônicos das uni-
dades que compõe o Siste-
ma Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS) e o “quem
é quem” na Anvisa. 

Principal canal
de divulgação das ações da
agência. Traz a agenda de
eventos, como seminários, con-
gressos, fóruns, cursos, palestras
e debates na área de vigilância
sanitária. O usuário também
encontra nesse link as notícias,
publicações, artigos, entrevistas
e relatórios produzidos por pro-
fissionais da Anvisa.
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Traz infor-
mações como as atas das
reuniões do Conselho Con-
sultivo, órgão colegiado que faz
recomendações sobre as ativi-
dades realizadas pela Anvisa. 

Mostra todas
as consultas públicas submetidas
à sociedade para comentários e
sugestões, divulgadas desde
janeiro de 2000.

Aqui o usuário encontra formulários e listas de documen-
tos exigidos para entrar com um processo na Agência, entre outros. Em
destaque, a opção de cadastramento das empresas para o Portal Anvisa de
Serviços, que entra no ar no próximo dia 25 de março. Na nova página, será
possível, por exemplo, pagar on line as taxas de fiscalização.

Dúvidas sobre assuntos pertinentes à Anvisa
podem ser esclarecidas nesta seção. Estudantes, técnicos e profis-
sionais da área de vigilância sanitária encontram uma rica fonte
de informações, que pode auxiliar o desenvolvimento de seus tra-
balhos e pesquisas, tais como: orientação sobre a Guia de
Recolhimento, fiscalização de alimentos, instalações de UTI em
hospitais e registro de produtos saneantes.

Permite a consulta a banco de dados nas áreas
de medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes, produtos para
a saúde, agrotóxicos, além de informações sobre cadastramento
de centros e autorizações de funcionamento de empresas.

Disponibiliza leis, decretos, portarias, instruções nor-
mativas e resoluções referentes à vigilância sanitária e suas áreas
de atuação. A busca pode ser feita por tipo de ato ou assunto. O
link está sendo modificado, devido à criação do Anvisa Legis. Esse
novo banco de dados já condensa a legislação nas áreas de tec-
nologia em saúde e medicamentos.
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Traz informações sobre esse
importante mecanismo de controle social da
Anvisa. Saiba como entrar em contato com o
ouvidor por meio desse link.

Saiba tudo sobre a Rede Brasileira
de Laboratórios nesse link. Os procedimentos
operacionais da Reblas, cursos, pesquisas e
a relação de instituições credenciadas são
algumas das informações disponíveis.

Importante canal de comunicação entre o usuário e a Anvisa. Cerca
de 300 mensagens eletrônicas chegam por mês ao e-mail info-

visa@anvisa.gov.br, usado para obter informações ou esclarecer dúvidas rel-
ativas às áreas de atuação da vigilância sanitária. Esse link traz ainda os
endereços eletrônicos para caso de problemas técnicos de acesso ou visu-
alização do site.

Informações sobre produtos e
serviços que possam colocar em
risco a saúde da população,

além de alertas técnicos aos profissionais de saúde. Abrange desde o con-
trole sanitário de viajantes nas fronteiras até notas sobre reações adversas
à medicamentos.

Aqui o usuário encon-
tra informações gerais
sobre 16 áreas de
atuação da Anvisa.
Em cada uma das
seções, constam e-
mails corporativos
para os usuários per-
guntarem sobre assun-
tos específicos, o que
agiliza as respostas
por parte da agên-

cia. Além disso, o acesso a essas áreas é possí-
vel a partir de qualquer página do site da Anvisa.
Para isso, basta passar o mouse por cima da frase
“Áreas de Atuação”, localizada na parte superior
direita da tela e escolher a que deseja visitar. 
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Aqui o usuário pode consultar o conteúdo disponível
no site, por meio de palavra-chave.

Conheça neste link o mapa do site da An-
visa, com uma breve descrição das seções,
subseções, serviços e destaques da página. 

Traz uma lista comentada com sites
de interesse, separados por tipo de

instituição.

Desde o final de dezembro de 2000, a Anvisa exerce as
competências da Secretaria-Executiva da Câmara de Medi-

camentos, no âmbito do Ministério da Saúde. Nesse link estão disponíveis
informações sobre relatórios de comercialização,  requerimentos, comunica-
dos, legislação e  resoluções produzidas  por esse órgão de monitoramen-
to do mercado.

Acesso ao hot site de genéricos,
que traz informações voltadas

para indústrias, profissionais de saúde e ci-
dadãos, como legislação, dúvidas freqüentes e
a lista atualizada de genéricos aprovados pela
Anvisa.

Para obter mais informações sobre o site
da Anvisa, entre em contato com: 
Gerência de Comunicação Multimídia
Gerência-Geral de Informação
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
SEPN 515, Ed. Omega, Bloco B, 1º subsolo,
sala 11
Telefone: (61) 448-1245
E-mail: webmaster@anvisa.gov.br


