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Planejamento Estratégico da Anvisa 2020-2023
O Mapa Estratégico da Anvisa para o quadriênio 2020-2023 é composto pelas declarações estratégicas de missão, visão e valores, apresentados em 15
objetivos organizados em 4 dimensões: i) resultados para a sociedade; ii) resultados para o público-alvo; iii) processos internos; e iv) infraestrutura e
aprendizagem. As dimensões i e ii sinalizam a geração de valor com foco em resultados para a sociedade e para o público-alvo da Anvisa, alinhadas com as
prioridades de médio e longo prazo do governo brasileiro, tendo como resultado esperado ampliar da oferta de produtos estratégicos disponíveis para
apoiar a implementação de políticas públicas de saúde no país e contribuir com a qualidade de vida da população, a cidadania e a melhoria da gestão do
sistema de saúde do país.

Fonte: Assessoria de Planejamento da Anvisa

Um destaque é o objetivo de fortalecimento do SNVS, com foco no direcionamento de esforços para ampliar a qualificação e a integração das ações
preventivas e fiscalizatórias no contexto do próprio SNVS, com ênfase na cooperação e no compartilhamento de tecnologias, modelos, dados e informações.
O propósito é aumentar a capacidade de atuação do SNVS, com ganhos de eficiência e efetividade para as ações de regulação e controle sanitário.
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Objetivo 8
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“A história da Vigilância Sanitária nos mostra que as atividades que desenvolvemos surgiram da necessidade decorrente da propagação das doenças”. Dos
tempos imemoriais, atravessando os registros históricos da humanidade, encontramos as ações da Vigilância Sanitária buscando formas de proteção ao
consumidor, ao cidadão. Conceituação científica, métodos, tecnologias são termos e práticas que buscamos incessantemente. A legalidade das ações, o
poder de polícia nos são caros e preciosos. Mas, para além desses rigores técnicos-científicos, o que nos impulsiona e nos motiva é a possibilidade que nós
da Vigilância Sanitária temos de, com nosso trabalho árduo, contínuo e diuturno, levar ao cidadão, à população, a certeza de nosso compromisso com a
proteção à saúde. Em nossas atividades de fiscalização, inspeção, auditoria, regulação, monitoramento, e tantas outras, somos reconhecidos e valorizados.
Quando vestimos nossos coletes, ou mesmo sem eles, ao adentramos os diferentes espaços, a população nos reconhece e nos olha atentos e, de certa forma,
agradecidos: - Obrigada Vigilância Sanitária! Então, desse modo, nos sentimos mais fortalecidos e seguimos com nosso trabalho. Seguimos com parcerias,
com apoio, estudando, buscando maiores e melhores formas de qualificação. Trabalhando em rede, sintonizados com os novos tempos e com uma sociedade,
a cada dia, mais consciente de seus direitos. Seguimos! Este ano foi de grandes desafios, mas nós os superamos. Nós seguimos superando. Virão novos
desafios e aprendizados; por certo virão. Que bom que eles venham. Isso nos torna vivos e despertos. Continuaremos atuando em parcerias, em rede e
buscando oferecer o melhor de nosso trabalho e empenho à sociedade. Esta Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária/ASNVS/Anvisa reafirma
seu compromisso com cada um e todos do SNVS para o trabalho contínuo na busca do fortalecimento de nossas atividades. Obrigada Vigilância Sanitária!

Metas:
Atingir 95% dos processos estruturantes dos sistemas de gestão da qualidade e de inspeção com procedimentos harmonizados no SNVS;
Aumentar o número de autoridades sanitárias descentralizadas que realizam inspeções em fabricantes de medicamentos e de produtos para a saúde
com 100% de conformidade dos critérios de auditoria críticos (C). 80% dos critérios muito importantes (MI) e 70% dos critérios importantes (I);
Ter 80% das proposições regulatórias que impactam o SUS com a participação de entes do SNVS na etapa de Análise de Impacto Regulatório (AIR).
Conheça mais sobre o Planejamento Estratégico da Anvisa aqui.
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