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 Regulação sanitária no Brasil 

Divisão de competências entre Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e 
seus respectivos sistemas. 
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Regulação sanitária no Brasil 

Tabela 1 – Diferenciação entre competência das 
autoridades regulatórias regulação sanitária por tipo de 
alimento. 

Alimentos regulados pelo 
MAPA 

Alimentos regulados pela 
ANVISA 

Bebidas em geral: bebidas 
não alcóolicas (polpa de 
fruta, sucos, bebidas em pó, 
etc.); bebidas alcoólicas e 
bebidas fermentadas. 

Todos os outros  alimentos 
processados (alguns com 
registro obrigatório) 

Produtos animais: carnes, 
laticínios, ovos, mel, peixe e 
seus derivados. 

Aditivos alimentares 

Produtos vegetais frescos Água mineral 



Ausência de um marco regulatório adequado      
 
Exclusão outras formas de produção 
 
 
 
 A participação da sociedade é fundamental para 

que possamos produzir normas que realmente 
incluam os diversos setores da agricultura familiar  
tais como os produtos artesanais, locais, advindos 
da sociobiodiversdade e da agricultura familiar. 
 

Origem da demanda pela RDC 49/13 



Atendimento ao Decreto nº 7.492/2011 - 
"Plano Brasil sem Miséria” -  eixo inclusão 
produtiva  
- Promover com a  segurança sanitária de bens e 

serviços, a geração de renda, emprego, trabalho, 
inclusão social e desenvolvimento socioeconômico 
do país e auxiliar na erradicação da pobreza 
extrema. 

Origem da demanda pela RDC 49/13 



Minimizar riscos à saúde 

decorrentes da produção 

e do consumo de bens e 

serviços 

Ampliar o acesso a bens e 

serviços que melhorem a 

saúde e a qualidade de 

vida da população 

As ações de VISA são realizadas para ..... 

PROTEGER  

A SAÚDE 
 DA 

POPULAÇÃO 

PROMOVER  
A SAÚDE  

DA 
POPULAÇÃO 



VISA 

PRODUÇÃO  CONSUMO 

Empreendedor 

Consumidor 

Segurança Sanitária 



Importância de regularização da atividade econômica dos 
empreendedores pequenos 

Saúde:  

 Expansão da cobertura dos serviços de vigilância 

sanitária 

 Segurança alimentar e nutricional 

 Política Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica 



Importância de regularização da atividade econômica dos 
empreendedores pequenos 

Econômica:  

 Inclusão produtiva gerando desenvolvimento local. 

Micro e pequenas empresas, segundo o SEBRAE, são 

responsáveis pelo desenvolvimento da economia no Brasil: 

      - 85% das carteiras de trabalho no país no 1º sem. 2016 

       - 52% da massa salarial; 

      -25% no Produto Interno Bruto (PIB);   

      - 99,1% dos negócios formais do Brasil; 

      - 52% das ocupações formais. 



Dispõe sobre a regularização para o exercício de 
atividade de interesse sanitário do   micro 
empreendedor individual , do empreendimento 
familiar rural, do empreendimento de  economia 
solidária.  
 
Necessária adequação ao empreendedorismo 
pequeno. 

 RDC 49/2013 



Estabelece as normas para a regularização 
de atividades objeto de fiscalização da 
vigilância sanitária. 
 

Público alvo: produtores de bens e 
prestadores de serviços sujeitos à ação da 
vigilância sanitária que sejam: 
 

 Objetivos da RDC 49/13 



Para efeitos da RDC 49/13 consideram-se: 

Marco regulatório de suporte da RDC 49/13 

III - Empreendimento econômico solidário - 
Decreto nº 7.358/2010, com receita bruta em cada 
ano-calendário limitada pela Lei 123/2006. 

II - Empreendimento familiar rural - Lei nº 
11.326/2006 Receita bruta em cada ano-calendário 
limitada pela Lei 123/2006. 

I - Microempreendedor individual - Lei 
Complementar nº 123/2008; 



Incluindo-os com segurança sanitária criando novas 
oportunidades de desenvolvimento local, articulado com os 
demais órgãos e instituições governamentais. 

Microempreende
dores Individuais 

- MEI 

Agricultura 
Familiar 

Economia 

Solidária 

A RDC 49/13 tem como princípio: AMPARAR 

 



Princípios: 

Princípios Diretrizes RDC 49/13 

III - harmonização de procedimentos ...   considerando os costumes, os 
conhecimentos tradicionais e aplicando as boas práticas estabelecidas 
pelos órgãos de vigilância sanitária 

II - inclusão social, produtiva e de boas práticas estabelecidas pelos 
órgãos de vigilância sanitária; 

I - os princípios da Constituição Federal e do Sistema Único de Saúde 
previstos na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; 

IV - atendimento aos preceitos estabelecidos na Lei nº 11.598, de 3 de 
dezembro de 2007; no Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000; na 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações; na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; no Decreto nº 
7.358, de 17 de novembro de 2010. 



Diretrizes : 

Racionalização, simplificação e padronização dos 
procedimentos e requisitos de regularização junto ao Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária; 

Disponibilização presencial e/ou eletrônica de orientações e 
instrumentos norteadores do processo de regularização e 
licenciamento sanitário; 

Transparência dos procedimentos de regularização; 

Integração e articulação dos processos, procedimentos e dados 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária junto aos demais 
órgãos e entidades, a fim de evitar a duplicidade de exigências, na 
perspectiva do usuário. 

Princípios e Diretrizes RDC 49/13 



Fomento de políticas públicas e programas de capacitação para o 
microempreendedor individual, empreendimento familiar rural e 
empreendimento econômico solidário -  eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e promover a segurança sanitária; 

Razoabilidade 

Proteção à produção artesanal  - multiculturalismo dos povos, 
comunidades tradicionais e agricultores familiares; 

Fomento de políticas públicas e programas de capacitação para os 
profissionais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para 
atendimento a esta resolução. 

Princípios e Diretrizes RDC 49/13 



Art. 8º A regularização dos empreendimentos cujas 
atividades sejam de alto risco seguirá os 
procedimentos ordinários praticados pelos órgãos 
de vigilância sanitária. 

Regularização para o Exercício de Atividade de 
Interesse Sanitário 

Art. 9º Os empreendedores objeto desta 
resolução responderão, nos termos legais, por 
infrações ou danos causados à saúde pública. 



Art. 10º Os órgãos de vigilância sanitária classificarão os 
níveis de risco das atividades econômicas, em baixo e alto 
risco sanitário, no âmbito de sua atuação. 

§ 1º A classificação de risco terá como base em: 
 Dados epidemiológicos  
 Capacidade dos serviços 
 Costumes, os conhecimentos tradicionais 
 Escala de produção e demais fatores relacionados  

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária 



§ 2º A classificação de risco será utilizada para a priorização 
das ações. 

§ 3º Os órgãos de vigilância sanitária promoverão ampla 
divulgação das atividades classificadas como de alto risco, no 
âmbito de sua esfera de atuação. 

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária 



Art. 11 A fiscalização de vigilância sanitária deverá ter 
natureza prioritariamente orientadora, considerando o 
risco sanitário. 

Classificação de Risco e da Fiscalização Sanitária 

Enfoque Cartorial dos 
Serviços 

Enfoque no Risco 
Sanitário 



Sensibilização e Capacitação Em Boas Práticas Em 
Vigilância Sanitária 

Art. 15 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária fomentará 
atividades educativas sobre matérias de vigilância sanitária para 
os empreendedores objeto desta resolução. 
 

Parágrafo único. Os empreendedores que exercem atividades de 
alto risco terão prioridade no atendimento a que se refere o caput 
deste artigo. 

Art. 16 O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária promoverá 
capacitação de periodicidade regular, voltada à sensibilização e 
atualização de seus profissionais, para o cumprimento das diretrizes 
desta resolução. 



Isenção de taxa: Regulamentação da Lei 
Complementar 123/06. 

Principais Aspectos da RDC 49/13 e Lei 
13.001/14 

RDC 49/13- art.21- Os empreendimentos objeto 
desta resolução, bem como seus produtos e 
serviços ficam isentos do pagamento de taxas 
de vigilância sanitária, nos termos da legislação 
específica. 
 

Lei Federal 13.001/14 – art.18,§9º - O agricultor familiar, conforme 
a lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006, e identificado pela 
declaração de aptidão ao PRONAF-DAP, física ou jurídica, bem como 
o microempreendedor individual, previsto no art. 18-A da Lei 
Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e o 
empreendedor da economia solidária estão isentos do pagamento 
de taxa de fiscalização de vigilância sanitária.  



Sensibilização, Capacitação e 
elaboração de materiais 
didáticos 
 
• Fomento à capacitação para o SNVS e 

aos microempreendedores individuais, 
empreendimentos familiares rurais, 
empreendimentos econômicos 
solidários; 

 
• As atividades de capacitação poderão 

ser realizadas por meio de parcerias 
com instituições governamentais e não 
governamentais.  

Principais Aspectos da RDC 49/13 e Lei 
13.001/14 



AVANÇOS  após a publicação da RDC 49/13 

• Criação do Grupo Técnico, em 2014, entre áreas 
técnicas da Anvisa, ONGs e OGs,  para discutir e propor 
o aprimoramento da atuação do SNVS junto às 
atividades da Economia Solidária e  Agricultura 
Familiar sob a luz da RDC 49/13. 





AVANÇOS  após a publicação da RDC 49/13 

Conforme previsto no art 10, foi feito um trabalho 
de classificação de risco sanitário para 
simplificação dos procedimentos para abertura e 
fechamento de empreendimentos regularizados 
pela vigilância sanitária que resultou em uma 
redução de classificações de alto risco. 



Total de atividades da CNAE:1.347 

 

 Sujeitas a VISA: 242 – 18% 

 Alto risco: 92 atividades - 40% 

 Baixo Risco: 92 atividades - 40% 

 Risco dependente de informação: 58 atividades - 
20% 

 

 

Resumo e Resultado da Classificação de Risco 



Obstáculos para a Implementação da RDC 49/13 

Federal: 
 Competência regulatória entre diferentes órgãos. 
 Pacto federativo 

 
Estados e municípios: 
 Competência regulatória entre diferentes órgãos  
 Não conhecer as recomendações da RDC 
 Falta de capacitação ou gente para poder cumpri-las. 
 Resistência dos agentes sanitários à uma nova forma 

de agir mais pautada na razoabilidade e 
discricionariedade que no check list das normas. 

 



Desafios futuros 

• O GT segue com a missão de impulsionar a 
implementação da RDC 49 nos estados e 
municípios. Propõe  um Programa Nacional de 
Inclusão Produtiva com Segurança Sanitária – 
PRAISSAN responsável por organizar comitês 
locais para tocar este trabalho.  

• Em nível federal -  algumas legislações 
específicas para possibilitar a regularização de 
certas categorias de produtos com um marco 
regulatório indefinido o (ex. farinhas e as 
poupas de fruta). 



“ Só se vê bem com o coração, o 
essencial é invisível aos olhos.” 

Antoine de Saint-Exupery  



Gracias! 
 

Daniela Macêdo Jorge 
Assistente de Coordenação de Articulação Social e cidadania - 

COACI/GGCOF 
 

coaci@anvisa.gov.br 
daniela.jorge@anvisa.gov.br 
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