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  SAIBA O QUE É A ANVISA 

E QUAL O SEU PAPEL 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) é caracterizada por ser uma autarquia, 

ou seja, uma espécie de governo no qual um 

grupo de pessoas tem poder absoluto sobre o 

país, que está vinculada ao Ministério da Saúde. 

O seu papel é realizar um controle sanitário e a 

aprovação de produtos e serviços que são 

sujeitados à vigilância sanitária, 

independentemente de ser de origem nacional ou 

importada. 

 
As áreas de atuação da ANVISA são: alimentos, 

cosméticos, medicamentos, saneantes, entre 

diversos outros produtos comercializados.  

 

Esse controle tem como objetivo fiscalizar a 

produção, bem como os ambientes em que são 

elaborados, criar normas obrigatórias e outras 

ações. Tudo isso é feito para garantir uma 

proteção à saúde da população. 

 

 
 
 
 
 
 

 
O trabalho da ANVISA não se baseia apenas em 
normatizar a manipulação dos alimentos para que 
não representem riscos para o consumo. Entre 
suas regulamentações, também está a que trata 
da rotulagem dos alimentos, que é exigida em 
todas as bebidas e comidas que são embaladas na 
ausência do consumidor, sendo obrigatório no 
Brasil desde 2001. 
 

 “O rótulo é uma parte essencial do produto, um 
meio de comunicação entre consumidor e 
produtores, que tem como objetivo levar até as 
pessoas o conhecimento sobre o que estão 
consumindo”. 
 

 
 

A Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

estabeleceu a rotulagem como uma estratégia 

para que as pessoas pudessem fazer escolhas 

alimentares melhores a fim de que tenham uma 

dieta mais equilibrada. Além disso, tem o intuito 

de minimizar problemas como sobrepeso, doenças 

crônico-degenerativas e obesidade, uma vez que  

estão relacionados aos hábitos alimentares e que 

têm sido cada vez mais presentes em nossa 

sociedade. 
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