
 

    

 

 

NOTA À IMPRENSA 
 

Em defesa da saúde da população brasileira  
 
 
Diante da onda de críticas injustificadas que alguns gestores públicos de saúde e setores da imprensa 
vêm dirigindo, nos últimos dias, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as principais 
entidades representativas da indústria farmacêutica no Brasil se sentem no dever de expressar o seu 
apoio ao trabalho que o órgão vem realizando. 
 
A pretexto de comprar medicamentos de alta complexidade, aparentemente mais baratos, gestores 
públicos pretendem importar produtos sem nenhum certificado de autenticidade e de origem, 
passando por cima das regras sanitárias que a Anvisa, a indústria farmacêutica e o  Ministério da 
Saúde instituíram num árduo e longo processo de aprimoramento do mercado farmacêutico 
brasileiro, visando garantir a qualidade dos medicamentos utilizados em nosso território.  
 
Não se trata de mera questão comercial e burocrática, como se pretende fazer crer. O que está em 
questão é a qualidade e a eficácia dos medicamentos consumidos no país. Quando o gestor público, 
federal, estadual ou municipal, decide desconsiderar regras sanitárias básicas, está pondo em risco 
a saúde da população brasileira. Um contrassenso! 
 
Inspeções internacionais de fábricas e produtores de matérias-primas, solicitadas pelas empresas e 
remuneradas através do pagamento das Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária, guias 
especiais de importação, apresentações de certificados de origem, obrigatoriedade de bulas e 
embalagens no idioma pátrio etc. são procedimentos e documentos normais e necessários do 
complexo sistema de produção e distribuição de medicamentos. 
 
Detalhadas e rigorosas, essas normas são fundamentais para garantir que a população brasileira 
consuma medicamentos seguros e eficazes. Por isso, a indústria farmacêutica concorda com elas e 
estranha a atitude de autoridades que, inadvertidamente, atuam para destruir o consistente 
arcabouço regulatório sanitário instituído no país. 
 
O trabalho e as regras da Anvisa não são perfeitos, nem a relação entre o setor regulado e o órgão 
regulador é isenta de divergências e polêmicas eventuais. Mas a seriedade e a capacitação técnica 
da Agência são inegáveis. 
 
Se hoje os medicamentos fabricados no país são exportados e se equiparam aos melhores do mundo, 
a indústria farmacêutica reconhece que um estímulo importante para este desempenho veio dos 
altos padrões definidos pela Anvisa. 
 
 
 
 



 

    

 

 

Esses altos padrões de qualidade e controle precisam ser mantidos e aprimorados, e não afrouxados, 
para que a Anvisa continue a ser um alicerce do sistema de saúde no Brasil, zelando pela dispensação 
de medicamentos seguros e eficazes.  
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