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RESUMO 

Objetivo -  Compreender qual a influência da governança global na regulação das Boas Práticas 

de Fabricação de medicamentos no Brasil considerando os atores, contexto, arquitetura 

organizacional e aspectos do processo envolvidos.  

 

Metodologia - Foi utilizada a pesquisa qualitativa com o uso da análise de conteúdo (AC) 

considerando que o objeto de análise compreende aspectos cujo estudo dos significados, 

atitudes e contextos são importantes e os quais seriam investigados com limitações por análises 

quantitativas. Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas com respondentes qualificados que participaram diretamente da elaboração e 

implementação da regulamentação de BPF de medicamentos baseado no PIC/S. A AC foi 

realizada em duas etapas de acordo com categorias definidas baseadas no referencial teórico.   

 

Resultados - Os resultados demonstraram que no caso estudado ocorreu o fenômeno de 

tradução de política (policy translation) caracterizado por um processo de transferência de 

política não linear, complexo, de modificação, interpretação, mutação e aprendizado em que a 

política implementada no Brasil, após ser traduzida com a implementação de inovações 

brasileiras, tornou-se diferente dos locais doadores. Foram identificados diversos processos, 

ferramentas e modelos objetos da tradução e fatores que facilitaram ou dificultaram o processo. 

A aproximação à governança global por meio do modelo de cooperação do PIC/S demonstrou-

se importante para a tradução sem afetar a soberania nacional. A partir de reflexões originadas 

dos resultados obtidos, foi proposto um modelo de transferência de política na área de regulação 

de BPF de medicamentos. O modelo proposto expõe a dinâmica do processo de tradução e 

implementação das políticas influenciadas pela governança global na gestão pública e destaca 

as principais variáveis que influenciam esses processos levando em consideração as 

particularidades do Brasil. 

 

Limitações: As limitações do método incluem a necessidade de especial atenção à escolha das 

categorias de análise, que devem ser coerentes com o problema de pesquisa, e ao cuidado na 

escolha dos entrevistados, que podem ter visões distorcidas da realidade e afetar a conclusão 

do estudo. Além disso, o método de análise de conteúdo implica um aspecto subjetivo associado 

ao processo de inferência e interpretação dos conteúdos manifestos e latentes dos dados 

coletados e dessa maneira depende da criatividade e capacidade analítica do pesquisador.  



 

Aplicabilidade do trabalho – O estudo apresenta uma proposta de modelo de transferência de 

política na área de regulação de Boas Práticas de Fabricação de medicamentos que pode 

contribuir para processos de transferência de política futuros nesta área de atuação. 

 

Contribuições para a sociedade - O estudo contribui para a regulação de medicamentos, que 

é parte essencial das ações de saúde pública, pois garante que os medicamentos disponibilizados 

no mercado brasileiro apresentem qualidade, segurança e eficácia e influencia diretamente a 

qualidade de vida da população brasileira. 

 

Originalidade - O estudo é relevante considerando que o tema sobre a relação entre governança 

global e gestão pública ainda foi pouco explorado, em especial, no contexto do sul global e no 

campo da saúde pública por meio da regulação de medicamento.  

 

Palavras-chaves: governança global; regulação de medicamentos; Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) de medicamentos; tradução de política; transferência de política; Anvisa. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Purpose – The aim of this study is to comprehend the influence of the global governance on 

the drug product GMP regulation in Brazil, considering the actors, context, organizational 

architecture and aspects of the process.  

 

Design/Methodology - The qualitative methodology used was the content analysis technique 

considering the importance to analyse aspects such as the meanings, attitudes and contexts that 

would be investigated with limitations in a quantitative analysis. The data was collected from 

documental research and semi-structured interviews with qualified respondents who 

participated directly in the preparation and implementation of the drug product GMP regulation 

based on the PIC/S. The content analysis was performed in two stages according to defined 

categories based on the literature review.   

 

Findings – The findings demonstrated that in the case studied there was a policy translation 

characterized by a non-linear, complex, modified, interpreted, mutated process with learning 

aspects. As a result the policy implemented in Brazil, complemented by local innovations, was 

different from its source after the translation process. Many distinct processes, tools and models 

were identified in the translation process, as well as issues that facilitate or hinder the process. 

The approach to global governance through the PIC/S cooperation model proved to be 

important for translation without affecting national sovereignty. Based on reflections from the 

findings obtained, a policy transfer framework was proposed in the area of drug product GMP 

regulation. The proposed framework exposes the dynamics of the translation and 

implementation process of policies influenced by global governance in public management and 

highlights the main variables that influence these processes taking into account the 

characteristics of Brazil. 

 

Research limitations – The limitations of the method comprehend the special attention 

required during the selection of the categories of analysis and the interviewees. The categories 

of analysis should be consistent with the problem of the study and the interviewees may affect 

the conclusion of the study depending of their views of the reality that can be distorted. Besides 

that, the content analysis method implies an inherent subjective aspect associated with the 

inference and interpretation of the collected data, thus depending on the researcher’s creativity 

and analytical capacity. 



 

Practical implications – This study proposes a framework of the policy transfer applicable to 

the drug product GMP regulation that can contribute to future transfer processes in the same 

field.   

 

Social implications - The study contributes to the improvement of drug product regulation 

which is an essential part of the public health field. This regulation ensure the quality, safety 

and efficacy of the drug products available on the brazilian market, therefore directly impacting 

the lives of the brazilian population.   

 

Originality - The study is relevant considering the gap in the literature regarding the 

relationship between global governance and public management, especially in the South 

context and in the field of public health and drug product regulation.   

 

Keywords: Global governance; drug product regulation; Good Manufacturing Practices 

(GMP) of drug products; policy translation; policy transfer; Anvisa. 

 

Paper category: Master´s thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Apresentação do contexto 

Este trabalho busca estudar a influência da governança global na gestão pública no 

campo da saúde, mais especificamente na regulação das Boas Práticas de Fabricação de 

medicamentos no Brasil. O estudo foca nas variáveis atores, contexto, arquitetura 

organizacional e aspectos do processo envolvidos.  

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) são um compilado de guias e diretrizes que 

devem ser seguidos durante a fabricação de produtos utilizados na área de saúde, incluindo os 

medicamentos, com o objetivo de garantir a qualidade, segurança e eficácia dos produtos 

fabricados (GOUVEIA et al., 2015).  

No campo das BPF de medicamentos, observa-se que a governança global tem 

caminhado para a harmonização de requisitos técnicos e busca de soluções para as limitações 

de recursos financeiros e humanos destinados às ações de regulação do mercado de 

medicamentos (GOUVEIA et al., 2015; COSTA, 2013; VILARINS; SHIMIZU; GUTIERREZ, 

2012; RAGO; SANTOSO, 2008; JAIN SK; JAIN RK, 2017). Neste sentido, o aperfeiçoamento 

das políticas regulatórias requer a atuação na regulação internacional pela busca de novas 

políticas globais que objetivem a preservação da saúde humana (SILVA; COSTA; 

LUCCHESE, 2018).  

Inserido nesse cenário, diversas autoridades sanitárias se pautam nas diretrizes da 

governança global para direcionarem suas ações de gestão em vigilância sanitária, incluindo a 

regulação de medicamentos. A regulação de medicamentos não é tarefa trivial e exige múltiplas 

habilidades nos campos político, técnico-científico, administrativo e capacidade de articulação 

e negociação entre os diversos atores envolvidos no tema, incluindo instituições 

governamentais, setor regulado, sociedade civil, organizações internacionais, dentre outros 

(COSTA, 2013; RAGO; SANTOSO, 2008).  

Neste contexto de governança global ocorrem os chamados processos de “transferência 

de política” (em inglês, policy transfer), do âmbito global para o nacional (ou seja, para a gestão 

pública local) que são, em muitos casos, complexos e de difícil implementação (RAGO; 

SANTOSO, 2008; BOSSNER et al, 2020; DĄBROWSKI.; MUSIAŁKOWSKA; 

POLVERARI, 2018b; MILHORANCE, 2013, CULEBRO; FIGUEIRAS, 2012, MINKMAN; 

VAN BUUREN; BEKKERS, 2018; LOCKERT; BJØRNÅ; KRANE, 2020, ERTUGAL, 2018; 

DOLOWITZ, 2017; OLIVEIRA; FARIA, 2017).   
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A transferência de política pode envolver diversos atores (burocratas, políticos, 

sociedade civil, grupos de pressão, mercado, instituições supranacionais, redes transnacionais, 

entre outros) e desafios associados à comunicação, cultura administrativa e local, interesses 

divergentes entre os atores envolvidos, maneira como a transferência ocorre (coercitiva ou 

voluntária), contextos político, institucional, legal, social e econômico do receptor, nível de 

adequação da política e do local receptor, existência de janela de oportunidade de 

implementação, complexidade da política, recursos necessários, incompatibilidades com 

políticas pré-existentes e extensão da mudança (BENSON, 2009; BOSSNER et al, 2020, 

PARK; LEE; WILDING, 2017, DĄBROWSKI.; MUSIAŁKOWSKA; POLVERARI, 2018a e 

2018b, MILHORANCE, 2013, MINKMAN; VAN BUUREN; BEKKERS, 2018; PEREIRA et 

al, 2018, ERTUGAL, 2018; CONSTANTINE; SHANKLAND, 2017; DOLOWITZ, 2017). 

No cenário nacional, a dificuldade de transferência de política se agrava pela 

conformação descentralizada do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) do nível 

federal até o municipal. Segundo Silva, Costa e Lucchese (2018), atualmente ainda é evidente 

a dificuldade em efetivar a descentralização no SNVS, que não está consolidado no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Essa dificuldade perpassa pelos desafios de integrar um sistema 

com diversos atores sem relação hierárquica entre si e que demandam uma capacidade 

organizativa não apenas técnico-científica, mas também política (COSTA, 2013).  

1.2. Problematização e diagnóstico  

A governança global surge em função de questões que demandam ações de diferentes 

atores e que ultrapassam as fronteiras e capacidades de um único país para sua resolução 

(KARNS; MINGST, 2004; FONTOURA; GUEDES, 2013). Alguns exemplos são as questões 

de migração, mudança climática, saúde, segurança na internet e segurança alimentar 

(SCHIERUP et al, 2018; JINHYUN; HOWE, 2018; MCKEON, 2017; BRAUN; BIRNER, 

2017; BENNETT, 2018).  

Conforme discutido por Banerjee e Linstead (2001, p. 691) “apesar da globalização 

implicar um certo nível de universalismo ou uma rede de relações sociais que transcende as 

fronteiras nacionais e regionais, isso também possui consequências imediatas no nível local”, 

o que demonstra a complexidade envolvida na implementação de demandas internacionais no 

âmbito da gestão local.  

Fazendo um paralelo com o mercado farmacêutico, e levando em consideração que a 

questão da globalização é bastante evidente nesse mercado, é possível inferir que a transposição 

das políticas internacionais para o âmbito local, neste estudo, mais especificamente no âmbito 
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da gestão pública no nível federal, é potencialmente complexa e difícil em função dos aspetos 

políticos, econômicos e sociais.  

 De acordo com Ronit (2001, p. 557), uma das dificuldades de implementação das 

demandas internacionais no nível local “é que o debate na governança internacional e global 

tende a enfatizar a solução dos problemas no nível global, apesar dos problemas de 

implementação também preocuparem atores nacionais e locais”.  

 A implementação das demandas internacionais no âmbito da gestão pública local deve 

ser entendida como um processo de colaboração e articulação entre o global e o local. Além 

dessa inter-relação entre os diferentes níveis, se observam também pressões oriundas de grupos 

de interesse organizados e que atuam sobre os governos, podendo afetar a implementação das 

políticas públicas (RONIT, 2001). 

Como pontuado anteriormente, o tema de transferência de política, relacionado à 

implementação de demandas internacionais no âmbito local, é abrangente e envolve diversos 

tipos de processos como lesson drawing, convergência, difusão e tradução de política. Em todos 

esses casos, a ideia é analisar sob diferentes aspectos e níveis de profundidade os processos de 

aquisição e uso do conhecimento sobre políticas, arranjos administrativos, instituições, ideia e 

filosofias de um cenário político para o desenvolvimento de outro(s), incluindo as prováveis 

mutações associadas no processo. Esses processos de transferência de política têm sido 

impulsionados pela globalização, e a maneira como se relacionam e são utilizados na 

elaboração e implementação no contexto local podem influenciar os resultados das políticas, 

incluindo seu sucesso, fracasso e efeitos não esperados (DOLOWITZ; MARSH, 2000; 

DOLOWITZ, 2017).  

Na área da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autarquia 

vinculada ao Ministério da Saúde, atua como representante do nível federal e como parte do 

SUS na regulação sanitária em diversas áreas, incluindo o controle da qualidade, segurança e 

eficácia dos medicamentos produzidos e comercializados em território nacional (BRASIL, 

1976, 1999). Um dos principais instrumentos para sua atuação no campo da vigilância sanitária 

é a regulação das BPF de medicamentos.  

De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, o termo “vigilância sanitária” 

é definido como:  

um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o 

controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da 

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
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Portanto, nesse contexto, a Anvisa encontra-se em posição bastante desafiadora no papel 

de principal agente responsável pela regulação do mercado de medicamentos incluindo a 

fabricação, distribuição e comércio.  

Nesse sentido, os desafios impostos ao cumprimento do seu papel nessa área incluem 

questões de cunho político, técnico e capacidade de articulação com os diversos atores públicos 

e privados envolvidos no mercado de medicamentos, nacionalmente e internacionalmente. No 

aspecto político, os principais questionamentos estão associados ao tema de soberania nacional 

para escolha dos métodos de atuação da autoridade sanitária nacional (que podem ser 

conflitantes com os de outras autoridades sanitárias localizadas fora do Brasil) e o 

reconhecimento das ações de gestão adotadas entre as diversas autoridades sanitárias.  

No âmbito técnico, a principal questão de conflito está embasada nas divergências dos 

requisitos e diferenças na capacidade técnica entre as autoridades sanitárias, variando assim o 

nível de exigência quanto ao cumprimento de BPF em cada país. E com relação à capacidade 

de articulação, ela é relevante em função do modelo descentralizado do SUS que concede 

autonomia aos três entes federativos sem relação hierárquica e ao poder de influência do setor 

privado produtivo sobre os entes reguladores.  

1.3. Relevância do estudo 

O estudo é relevante considerando que o tema sobre a relação entre governança global 

e gestão pública ainda foi pouco explorado, em especial, no contexto do sul global e no campo 

da saúde pública por meio da regulação de medicamentos. Nesse sentido, o estudo busca 

aprofundar o conhecimento sobre a relação entre a governança global e a gestão local e 

contribuir para o seu aprimoramento no contexto nacional de regulação de medicamentos.   

Ademais, a regulação de medicamentos é parte essencial das ações de saúde pública, 

pois garante que os medicamentos disponibilizados no mercado brasileiro apresentem 

qualidade, segurança e eficácia e influencia diretamente a qualidade de vida da população 

(COUTO et al, 2017).  

Em diversos campos do conhecimento, estudos demonstram que a implementação de 

políticas globais no âmbito nacional não é tarefa fácil e envolve diversos desafios associados 

aos múltiplos atores envolvidos, necessidade de adaptação e tradução da política para o 

contexto local (nos âmbitos político, cultural, social, econômico e de estrutura legal), 

disponibilidade de recursos, capacidade dos receptores, adequada implementação e 

monitoramento da política e administração de conflitos de interesses (LEITE; CRUZ; ROSIN, 

2018; STONE, 2017; DUROJAYE, 2018).  
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1.4. Problema focal de pesquisa  

Qual a influência da governança global na regulação das Boas Práticas de Fabricação 

de medicamentos no Brasil considerando os atores, contexto, arquitetura organizacional e 

aspectos do processo envolvidos? 

1.5. Objetivo do projeto de pesquisa  

Compreender qual a influência da governança global na regulação das Boas Práticas de 

Fabricação de medicamentos no Brasil considerando os atores, contexto, arquitetura 

organizacional e aspectos do processo envolvidos.  

1.6. Objeto do estudo 

O estudo está limitado à avaliação da atualização da regulação de BPF de medicamentos 

conduzida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) influenciada pelo processo 

de adesão ao PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) que durou de 2010 a 

2019.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Governança global  

Em um contexto de crescente globalização, a governança global passa a ter cada vez 

mais destaque e influência nas ações de gestão pública locais (FARIA, 2018; FONTOURA; 

GUEDES, 2013, FARAZMAND, 2001).  

Problemas que afetam diversos países e que ultrapassam a capacidade de resolução de 

um país isoladamente, como por exemplo terrorismo, pandemia da AIDS e biossegurança, têm 

se tornado impulsionadores da discussão sobre governança global. Esse modelo de governança 

demanda uma atuação cooperativa entre atores governamentais e não governamentais, 

intensificando as conexões entre pessoas e Estados mundialmente (KARNS; MINGST, 2004; 

FONTOURA; GUEDES, 2013, WEISS, 2009b).  

Dentre os atores envolvidos na governança global, estão as diversas estruturas de 

cooperação internacionais que apresentam diferentes níveis de institucionalização. Exemplos 

de estruturas de cooperação internacionais são as organizações internacionais, 

intergovernamentais ou não governamentais (HERZ; HOFFMAN, 2004, p. 9).  

O surgimento da governança global pode ser explicado por diferentes questões, 

conforme Weiss (2009b). Uma delas diz respeito ao reconhecimento de que alguns problemas 

não podem ser resolvidos por apenas um Estado e que esse processo foi acelerado pela 

interdependência e avanços tecnológicos. Outra explicação está relacionada ao crescimento do 

número e importância dos atores não governamentais e organizações intergovernamentais.  

A aceleração da globalização é refletida no crescimento do comércio, capital e fluxo de 

pessoas entre países e foi facilitada pelos avanços tecnológicos nas comunicações, transporte e 

viagens transnacionais (TEEGEN; DOH; VACHANI, 2004). Dessa maneira, a globalização 

também impactou o mercado farmacêutico que produz, registra e comercializa seus 

medicamentos globalmente. Além disso, outro efeito da globalização nesse mercado foi o 

aumento do potencial de comercialização de medicamentos de baixa qualidade no mundo, tanto 

aqueles com qualidade inadequada quanto os falsificados, em função da facilidade de 

distribuição, atualmente (JAIN SK; JAIN RK, 2017).  

O argumento básico para a governança global se baseia nos benefícios (econômicos, 

facilitar o acúmulo de conhecimento, aumentar a segurança de produtos e serviços, entre outros) 

que a criação e manutenção de regras e padrões globais podem trazer, e na lógica de que a 

regulação de determinado objeto transcende as fronteiras políticas de uma nação (KOPPELL, 

2008).  
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Farazmand (2001) identifica quatro perspectivas teóricas que analisam a globalização e 

suas implicações para a administração pública moderna. A primeira delas é a otimista, que 

considera que a globalização traz benefícios como prosperidade e democracia e que diminui a 

importância da soberania nacional. A segunda perspectiva critica a globalização e defende que 

a mesma promove consequências negativas para o meio ambiente, economia, governança e 

valores humanos. A terceira, equilibra a questão de que a globalização é inevitável, mas que 

não deve ser temida e que as funções essenciais do governo são mantidas e a soberania nacional 

é fortalecida nesse cenário. E a quarta perspectiva apresenta uma visão mais complexa sobre o 

tema e argumenta que a globalização, de fato, trouxe impactos para a natureza e para os 

governos nacionais, principalmente no aspecto econômico influenciado pelas corporações 

transnacionais com maior poder.  

O termo globalização possui diferentes definições em múltiplas áreas de conhecimento, 

mas associado à governança e administração pública, seu significado se aproxima dos conceitos 

de internacionalização, abertura de fronteiras, processo contínuo de acúmulo de capital, 

ideologia associada ao capitalismo e fenômeno do capitalismo. Está associado também à ideia 

de estar alinhado ao pensamento e gestão global com o conceito de interdependência, mas que 

se deve avaliar as implicações na implementação no âmbito local (FARAZMAND, 2001).  

A governança global emergiu como novo paradigma na década de 1990 e abarca o 

conceito de que há problemas globais que não são resolvidos por apenas um Estado ou 

cooperação regional. Além disso, o conceito está associado também ao fato de que a solução 

desses problemas globais não ocorre apenas por meio da intensificação de cooperação entre 

Estados e nem de trocas econômicas, mas exige a associação de diversas instituições (RONIT, 

2001). 

Conforme abordado por Teegen, Doh e Vachani (2004), a sociedade no ambiente 

globalizado pode ser representada pela relação entre três atores: Estados como membros 

(organizações intergovernamentais, acordos e redes), comércio global (empresas 

multinacionais e grupos industriais globais) e grupos da sociedade civil (organizações não 

governamentais internacionais e redes transnacionais). Esses três atores sofrem influências de 

forças dinâmicas locais e globais e estão em um contexto global em que há governança e 

trabalho para criação de valor.  

De acordo com Weiss (2009b, p. 257), a governança global “se refere aos esforços 

coletivos para identificar, entender e enfrentar problemas mundiais cuja solução vai além das 

capacidades individuais de Estados”. A sua organização pode ser estruturada de maneira formal 



 

 

25 

ou informal e englobar diversas figuras governamentais e não governamentais, setor privado e 

representantes da sociedade civil, como apontado por Teegen, Doh e Vachani (2004).  

O conceito de governança global está inserido em um contexto de crescente 

interdependência em que as fronteiras geográfica, social, cultural, econômica e política são 

minimizadas (ROSENAU, 1995). De acordo com Rosenau (1995, p. 16 e 13), governança 

global é “a soma da miríade de mecanismos de controle motivados por diferentes histórias, 

objetivos, estruturas e processos” e que “inclui sistemas de regras em todos os níveis da 

atividade humana em que a busca por objetivos por meio do exercício do controle apresenta 

repercussões transnacionais”.   

Para Dingwerth e Pattberg (2006), o conceito de governança global pode ser utilizado 

de maneira analítica para explicar um fenômeno (em consonância com o conceito definido por 

Rosenau) ou de forma normativa como um programa político (como por exemplo a União 

Europeia).  

De acordo com as Nações Unidas, a governança global pode ser definida como um 

conjunto de leis, normas, políticas e instituições que definem, constituem e mediam relações 

entre estados, culturas, cidadãos, organizações intergovernamentais e não governamentais e o 

mercado. O termo está associado aos desafios transnacionais cuja resolução depende de mais 

de um Estado (WEISS, 2009a).  

Em 1995, a Comissão de Governança Global, um grupo independente formado por 

figuras internacionais proeminentes, publicou o relatório “Our Global Neighborhood” em que 

define governança global como a soma das diferentes maneiras que indivíduos e instituições, 

públicas e privadas, gerenciam seus assuntos comuns. É um processo contínuo pelo qual 

conflitos ou interesses diversos podem ser acomodados e ações cooperativas podem ser 

adotadas. Inclui arranjos formais e informais em que pessoas e instituições concordaram ou 

perceberam como sendo interesses em comum (KARNS; MINGST, 2004).  

De acordo com Karns e Mingst (2004) governança global está relacionada a atividades, 

regras e mecanismos formais ou informais, públicos ou privados associados à governança 

multinível. Portanto, o conceito se afasta das estruturas hierárquicas de autoridade e se associa 

mais à ideia de colaboração para a resolução de um problema em comum. Ainda, segundo os 

mesmos autores, as normas nas relações internacionais podem ser direcionadoras, não 

obrigatórias, relacionadas ao conceito de soft law.  

Logo, a governança global está associada aos múltiplos atores (incluindo as 

organizações governamentais e não governamentais) que formam uma aliança para que juntos 

atinjam o que não seria possível individualmente. Essas alianças formadas em redes utilizam a 
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comunicação como instrumento de promoção da colaboração, disseminação de conhecimento 

e compartilhamento de expertise de maneira mais flexível que a burocracia tradicionalmente 

encontrada nos governos (KARNS; MINGST, 2004).  

Para Peters e Pierre (1998), o modelo de governança está relacionado com o argumento 

de que as redes apresentam um papel poderoso e dominante na política pública e que as 

organizações governamentais estão inseridas nessa rede e são dependentes de atores 

subnacionais e outras organizações com as quais atua.  

Uma das interpretações do termo governança está associada à ideia de gestão da rede 

formada pela interdependência de atores públicos, privados e semiprivados que foca na 

mediação e coordenação de políticas interorganizacionais (KLIJIN; KOPPENJAN, 2000). Para 

Klijin e Koppenjan (2000), a política desenvolvida no ambiente de rede é um processo 

interativo complexo entre diversos atores interdependentes entre si, que trabalham em 

cooperação de troca de recursos para atingir objetivos que não poderiam ser alcançados de 

maneira isolada.  

Como atores da governança global, se observa que as organizações internacionais 

intergovernamentais (OIs) passaram a ser peças importantes na difusão, transferência e 

influência de políticas públicas domésticas de seus Estados membros ou não. Promovem 

também a formação, legitimidade e operação de redes transnacionais dinâmicas e heterogêneas. 

As OIs apresentam diversas funções como as relativas à informação, como arena de diálogo, 

definição de padrões e fomento de inovação. O impacto da atuação das OIs pode ser percebido 

ao longo de todo o ciclo de produção das políticas públicas, incluindo a definição da agenda, 

formulação da política, implementação e avaliação e pode ser tão intensa a ponto de promover 

uma desnacionalização de algumas políticas públicas (FARIA, 2018). 

As organizações internacionais, também chamadas organizações de governança global, 

no exercício de seu poder adotam determinadas estruturas e processos para satisfazer as 

demandas conflituosas de legitimidade e autoridade no contexto de governança global 

(KOPPELL, 2008). Segundo Koppell (2008), autoridade representa a institucionalização do 

poder e a legitimidade é uma potente fonte de criação e manutenção de autoridade.  

Koppell (2008) discorre sobre diversas fontes de legitimidade (normativa/moral, 

cognitiva ou pragmática) que podem estar associadas à visão de atingimento de objetivos 

(efetividade de suas ações) ou de processo, às questões históricas e ao interesse em obter 

vantagens. Já as fontes de autoridade são classificadas de maneira não mutuamente exclusiva 

pelo autor entre formal, psicológica (confiança em organizações em função de sua performance 

prévia, uso de sinais como certificações que demonstrem sinais de qualidade ou expertise, 
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legitimidade) e pragmática (imposição, obrigação, obediência orientada em função da avaliação 

dos ganhos e sanções para o atingimento de determinado interesse).  

O exercício do poder pelas organizações de governança global se dá sobre as nações 

mais e menos poderosas em função das consequências desastrosas que podem ser geradas pelo 

não cumprimento das regras propagadas por essas organizações. Um exemplo disso foi o 

episódio da crise de síndrome respiratória aguda grave (Severe Acute Respiratory Syndrome – 

SARS) em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que cidades da China e do 

Canadá não eram seguras, obrigando esses países de maneira coercitiva a adotarem os 

requerimentos impostos pela OMS mesmo discordando da declaração (KOPPELL, 2008). 

Em contrapartida à visão de que a governança global diminui o poder do estado 

nacional, há a visão de que a governança global pode ser observada de uma maneira mais 

positiva em que o exercício da autoridade por organizações internacionais pode beneficiar o 

controle estatal (RONIT, 2001).  

Complementando a reflexão sobre o poder das organizações internacionais, Banerjee e 

Linstead (2001) criticam a visão de que o fenômeno da globalização traz benefícios e 

crescimento para todas as nações. Os autores argumentam que a globalização seria um novo 

modelo de colonialismo global e que a cultura “global” é apenas um processo que marca a 

transformação para uma cultura de consumismo com o foco primariamente econômico, mas 

também político e sócio cultural. Esse incentivo à participação na economia global provoca 

mudanças no âmbito nacional que beneficia determinados atores em detrimento da sua própria 

população. Os autores salientam que a regulação e padrões internacionais precisam ser 

reforçados e monitorados e que as nações continuarão sendo parte fundamental na governança 

econômica. A influência política das instituições internacionais no cenário da globalização 

envolve a coerção, vigilância, legitimidade e autoridade. Farazmand (2001) corrobora com os 

achados de Banerjee e Linstead e também discute a ideia de que as nações menos desenvolvidas 

estão se tornando as colônias do século 21.  

Relativo ao tema, Farazmand (2001), aborda o poder da globalização sobre a 

administração pública e Estados principalmente em desenvolvimento. De acordo com o autor, 

há três estratégias possíveis para lidar com a globalização: inação, resistência ou adaptação com 

inovação administrativa. A primeira opção levaria à destruição da nação, a segunda é de difícil 

implementação e a terceira prevê inovação administrativa para harmonizar os interesses 

internacionais e nacionais. A terceira opção está associada ao conceito de adaptação, que 

reconhece os desafios externos e os transforma em oportunidades para o desenvolvimento 

nacional em consonância com os padrões globais, mas mantendo a supervisão e controle 
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nacional. Uma adaptação positiva pode ser conduzida com alianças estratégicas com o setor 

privado e outros governos com interesses em comum com o objetivo de proteger a identidade 

nacional e ao mesmo tempo se adaptar às mudanças globais. Além das alianças, as adaptações 

demandam reformas nos sistemas administrativos.  

Estudos mais recentes como o de Legrand e Stone (2018) apresentam uma nova 

abordagem para a governança global, a diplomacia científica, que tem se mostrado um aspecto 

importante das relações de poder entre Estados. A diplomacia científica é definida como “o uso 

de colaborações científicas entre nações para endereçar problemas comuns que atingem a 

humanidade no século 21 e para edificar parcerias internacionais construtivas”. Nesse contexto, 

se observa uma nova dinâmica política transnacional caracterizada pelo entrelaçamento das 

organizações e comunidades científicas com as ambições de governança das organizações 

internacionais e problemas de políticas públicas dos governos.  

Desta maneira, se observa a ciência se tornando um novo plano para as relações 

transnacionais e contestação entre Estados com a participação das organizações internacionais 

como importantes atores. A temática da diplomacia científica envolve as discussões sobre o 

crescimento dos desafios transnacionais, a desagregação da formulação de políticas 

transnacionais que abrange o debate sobre autoridade e soberania dos Estados, ascensão da 

racionalidade e tomada de decisão baseada em evidências. 

Relacionado ao apresentado por Legrand e Stone (2018), na área de saúde, se observa 

um movimento no sentido de construir fóruns e mecanismos de cooperação internacionais 

formadas por diversas autoridades sanitárias reguladoras que converge para o conceito de 

diplomacia científica. No campo de atuação sanitária há o reconhecimento da necessidade de 

atuação conjunta por meio de parcerias internacionais para o atingimento de diversos objetivos, 

sendo o principal deles o acesso aos bens de saúde com qualidade, segurança e eficácia (SILVA; 

TAGLIARI, 2016). Alguns exemplos de foros internacionais que se destacam no campo de 

regulação de produtos de interesse à saúde, com ênfase nos medicamentos para uso humano, 

são o International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human Use (ICH), The International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA) 

e Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S).  

O artigo de Silva e Tagliari (2016) destaca duas ferramentas do diálogo regulatório 

internacional para a superação de barreiras regulatórias ou comerciais, a harmonização e a 

convergência regulatória. A harmonização de medidas sanitárias e regulamentos técnicos é 

usada como uma forma de desenvolver consensos e padronização de ações entre os membros. 

As autoras apontam ainda que a harmonização integral muitas vezes não é factível devido às 
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particularidades dos diversos países. Assim, o uso de ferramentas alternativas como 

equivalência e convergência regulatória são opções que permitem, em certo nível, a adaptação 

da referência internacional de maneira mais flexível como ocorre no PIC/S e ICDRA.  

2.2 Transferência, difusão e tradução de política  

Dentro da literatura de governança global, observa-se o processo de transferência de 

política. A transferência de política (também conhecida como difusão de política – policy 

diffusion em inglês) é um termo amplo e sua condução pode se dar por diferentes meios como 

por exemplo lesson drawing, aprendizado de política, difusão e convergência política (EVANS; 

DAVIES, 1999).  

A visão clássica (ou tradicional) de transferência de política (ou lesson drawing) é 

definida por Dolowitz e Marsh (1996)  como o “processo de uso do conhecimento adquirido 

através de diversos meios como políticas, arranjos administrativos e instituições em um 

determinado tempo e lugar para o desenvolvimento de políticas, arranjos administrativos e 

instituições em outro lugar e tempo”. Enquanto a transferência de política pode ser voluntária 

ou coercitiva (direta ou indireta), o lesson drawing está mais associado a um tipo de 

transferência de política voluntária. Independentemente do tipo, a transferência política é tida 

como uma causa de inovação política importante (DOLOWITZ; MARSH, 1996).  

Evans e Davies (1999) apresentam uma abordagem que defende que o estudo da 

transferência de política é multidisciplinar, multiorganizacional e que facilita e é facilitada pelo 

processo de globalização. Os autores argumentam também que a transferência de política é um 

modelo de mudança de política que pode ocorrer nos âmbitos transnacional, internacional, 

nacional, regional e local.  

Com relação à transferência de política, Dolowitz (2006) sugere que a observação dos 

processos e mecanismos da globalização pode ser uma oportunidade de aprender e auxiliar no 

processo de enfrentamento dos efeitos da globalização, fortalecendo a posição nacional e 

internacional das nações. O autor ressalta que a transferência de política pode estar associada à 

melhor compreensão sobre determinado tema, mas também ao medo de ser julgado no âmbito 

global ou à pressão por uma ação simbólica. Independentemente do meio pelo qual a 

transferência de política ocorre, o processo é importante para a disseminação de ideias e 

políticas. 

De acordo com Radaelli (2000), o processo de transferência de política em que se 

observa o isomorfismo está relacionado à busca de legitimidade, mas que não necessariamente 

resulta em maior eficiência.  



 

 

30 

A análise de transferência de política no contexto da globalização inclui diversos 

componentes como a motivação e quais os atores envolvidos, como o aprendizado é utilizado, 

a justificativa para a transferência de política, como é realizada a transferência, a necessidade 

de adaptação da política para a realidade local, o que é transferido e as dificuldades e facilidades 

do processo de transferência (DOLOWITZ, 2006). Além disso, é importante também levar em 

consideração as características de quem receberá a política para avaliação da viabilidade da 

implementação da nova política e necessidade de adaptações à realidade local (STONE, 2006).  

Uma das variáveis no processo de transferência de política é o conjunto de atores 

envolvidos que pode incluir organizações internacionais, estado, entidades não governamentais 

e redes transnacionais de transferência. Essa variedade de atores pode auxiliar no processo de 

aprendizado (fator determinante para o sucesso da transferência de política) para criação de 

ideias e políticas híbridas mais adequadas à realidade local. Quando a transferência ou difusão 

de política ocorre com o envolvimento de organizações internacionais, se observa uma 

tendência à convergência e harmonização das políticas no âmbito internacional que pode ser 

induzida por forças da industrialização, globalização e regionalização (STONE, 2004).  

Associado ao tema de transferência de política, é utilizado por alguns autores o termo 

difusão de política definido por Stone (2004, 2012) como o “processo pelo qual a inovação é 

comunicada através de determinados canais entre membros de um sistema social. Descreve a 

tendência de adoção sucessiva ou sequencial de uma prática, política ou programa”. Segundo a 

autora, esse termo está mais associado a algo contagioso, que é disseminado a partir de ideias 

ou práticas de uma origem. Já a transferência de política está associada a um processo mais 

proativo de uso de conhecimento de outro lugar (STONE, 2012). Uma das críticas à difusão de 

política é a ausência do estudo de como as políticas são alteradas durante o processo de adoção 

(STONE, 2012).  

Já Mossberger e Wolman (2003) exploram a transferência de política como uma 

ferramenta para a avaliação prospectiva de políticas com o objetivo de tentar prever os efeitos 

de uma política antes da sua implementação. A ideia é utilizar, por analogia, a experiência de 

outra instituição para geração de novas ideias e evidências para a realidade local. De acordo 

com os autores, nos casos em que se observam “incertezas substanciais” na transferência de 

política, uma opção a ser considerada é a introdução incremental da política.  

Em seu artigo, Oliveira e Pal (2018) destacam a importância da transferência, difusão e 

circulação de políticas para a inovação do campo de análise de políticas públicas e conexão da 

política doméstica com a internacional. Além disso, alertam para a estagnação e pouca inovação 

conceitual no campo de estudo de transferência de política. Os autores propõem um 
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aprofundamento em questões até então não exploradas como o “engajamento de atores 

privados, internacionalização de coalizões domésticas, proliferação de arenas transnacionais e 

estratégias proativas dos governos do Sul na exportação de políticas”. O engajamento de atores 

privados pode se dar por meio de consultorias internacionais com fins lucrativos cujo 

diferencial na sua atuação pode estar relacionado ao seu papel na fase de implementação das 

políticas transferidas, que pode ser bastante complexo.  

Como destacado por Benson (2009), Oliveira e Pal (2018) e Stone (2017) também 

ressaltam a importância e impacto do contexto político, cultural e social da tradução e adaptação 

das políticas e conflitos de interesse entre atores que detém o poder para a transferência de 

política. Oliveira e Pal (2018) acreditam que a transferência de política implica também uma 

transferência de suposições políticas e que necessita de coalizações para sustentar a 

transferência.  

De acordo com Stone (2012), há diversas modalidades de transferência de política. Há 

a transferência de objetivos políticos (em que se busca alcançar o mesmo resultado), de 

instituições (criação de estruturas semelhantes), de ferramentas regulatórias, administrativas e 

judiciais, de ideais e ideologias e de pessoas. A autora ressalta também que o aprendizado para 

a construção de políticas pode se dar a partir de uma multiplicidade de jurisdições. O estudo 

introduz o conceito de policy translation e discorre sobre o poder das organizações 

internacionais nesse processo. Essa atuação das OI pode ocorrer por meios coercitivos ou não, 

por vezes caracterizado como uma regulação transnacional. Um dos exemplos é a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que atua elaborando guias de boas 

práticas em diversas áreas, criando padrões regulatórios de qualidade e se tornando um 

mecanismo de monitoramento multilateral.  

Em um estudo mais recente de Stone (2017), a autora ressalta que na maioria dos casos 

a transferência de política de um país para outro não é um processo linear, e sim um processo 

complexo de hibridização, síntese, adaptação, “localização”, tradução, modificação, 

interpretação, mutação, revisão e aprendizado com os casos bem sucedidos e também com as 

falhas (negative lesson-drawing). A autora propõe então o uso do conceito de policy translation 

para melhor compreender o processo de construção de políticas que contempla aspectos mais 

complexos do que a transferência linear e perfeita de uma política. Desta maneira, após a 

transferência, nem sempre as políticas são idênticas no local doador e no receptor. Comumente 

a motivação para a transferência de política advém de uma percepção de falhas nas políticas 

locais ou crises que poderiam ser superadas com o aprendizado do sucesso de uma inovação 

política de outro lugar. Outro propulsionador para a adoção de normas internacionais é a 
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competição entre países. A autora propõe que o policy translation pode ser entendido como um 

conjunto de processos múltiplos e variáveis que incorporam a difusão/transferência, 

montagem/bricolagem, mobilidades/mutação, interpretação/localização e tentativa e erro.  

Considerando o exposto por Stone (2017), o estudo de Albrecht et al (2017) apresenta 

um exemplo real de algumas bases teóricas da policy translation observada na política de 

bioenergia da Europa. Nesse processo, foi observada a complexidade da montagem 

(assemblage), mutação e adaptação do conteúdo e dos atores envolvidos nas políticas de 

bioenergia na Europa para implementação, nos níveis nacional e regional, de políticas híbridas. 

Foram ressaltados pelos autores diversos aspectos que influenciaram o processo de 

implementação da política em várias direções como a competição entre países pelo status, 

contexto social, geográfico, político, regulatório e econômico.  

O estudo de Albrecht et al (2017) também apresenta o conceito de policy boosterism, 

que é caracterizado pela condução de ações de um país ou entidade que buscam facilitar a 

mobilidade da sua abordagem para outros lugares estabelecendo as boas práticas e os 

especialistas no assunto. A implementação do policy boosterism demonstrou induzir mutações 

na montagem da governança de bioenergia da União Europeia.  

Associado ao estudo do papel da mobilização na policy translation, Minkman e Van 

Buuren (2019) apresentam o caso de branding da política holandesa de gerenciamento de delta. 

O termo branding está associado à criação de uma identidade como conceito, estratégia ou 

paradigma para um determinado objeto de política. É constituído pelas fases de 

desenvolvimento, comunicação e manutenção da identidade e contribui para a policy 

translation.  

O estudo de Hassenteufel et al (2017) apresenta outro exemplo do estudo de policy 

translation aplicado às agências de saúde na Europa, sob a perspectiva dos estudiosos franceses. 

São criticados os termos e abordagens dos estudos de policy diffusion e policy transfer que, na 

visão francesa, não incluem a análise dos aspectos mais complexos e dinâmicos que envolvem 

diferentes instituições, contextos, culturas, atores, níveis, aprendizado pelo feedback, 

interdependência e convergência de políticas. Desta maneira, é proposto o uso da abordagem 

de policy translation incluindo a análise das dimensões discursiva (construção e formulação 

dos problemas e propostas de políticas), dos atores (interações entre atores de diferentes níveis) 

e institucional (adaptação do contexto e das capacidades institucionais). O objetivo dessa 

abordagem é entender por que e como as políticas internacionais/transnacionais não 

necessariamente levam a uma convergência de política linear e podem acarretar combinações 

ou políticas diferentes das observadas nas referências utilizadas. Nesse sentido, a abordagem 
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proposta de policy translation desse estudo é confluente com a apresentada por Stone (2017) 

de que esse processo envolve a criação de algo novo, adequado ao contexto local e que pode 

ser distinto da formulação original.  

Diante de variadas terminologias utilizadas nos estudos, Oliveira e Faria (2017) sugerem 

que a elucidação dos variados termos é importante para o avanço nesse campo de pesquisa. São 

destacados os temos policy transfer, policy diffusion e policy circulation. Na visão dos autores, 

policy tranfer é mais apropriado para descrever um processo específico que se move de uma 

jurisdição para outra. O termo policy diffusion é mais adequado a um processo de adoção 

coletiva de uma política pública. E policy circulation se refere a um termo com sentido mais 

ampliado que pode incluir movimentos das políticas em diferentes direções e que se aproxima 

mais da proposta de policy translation defendida por Hassenteufel et al (2017) e Stone (2017). 

Dentre os fatores importantes para a implementação de políticas públicas transferidas 

de outros países, Leite, Cruz e Rosin (2018) destacam a relevância de se considerar a mídia 

como objeto de estudo de transferência e difusão de políticas. Os autores observaram que a 

mídia é um influente ator político no processo de implementação de políticas públicas, como 

constatado no caso da implementação da política cicloviária no município de São Paulo.  

2.3 Gestão em vigilância sanitária e regulação das Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos 

Ao longo da história, a regulação dos medicamentos foi impulsionada por episódios 

indesejados, como a contaminação do elixir de sulfanilamida com dietilenoglicol nos EUA, 

matando mais de 100 pessoas, a contaminação de comprimidos de sulfatiazol com fenobarbital, 

ocasionando a morte de aproximadamente 300 pessoas e o uso de talidomida por grávidas 

levando ao nascimento de mais de 10.000 crianças com focomelia e outras deformidades 

(RAGO; SANTOSO, 2008; JAIN SK; JAIN RK, 2017). Outros exemplos do impacto de 

medicamentos de baixa qualidade foram as 122350 mortes de crianças em países da África em 

2013 devido ao consumo de medicamentos de baixa qualidade para tratamento de malária e a 

contaminação do paracetamol solução oral com dietilenoglicol em 2006, levando à morte mais 

de 100 crianças no Panamá (WIRTZ, 2017).  

Nesse cenário, a regulação de medicamentos é atividade essencial para promoção e 

proteção da saúde pública no sentido de garantir o acesso, qualidade, segurança e eficácia dos 

medicamentos (RAGO; SANTOSO, 2008). De acordo com a OMS, a única maneira de 

assegurar a segurança e qualidade dos medicamentos é através de uma regulação e sistema de 

controle efetivos (GOUVEIA et al., 2015).  
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O uso de medicamentos de baixa qualidade (com qualidade inferior ao necessário ou 

falsificados) ainda é um problema global, principalmente em países em desenvolvimento (JAIN 

SK; JAIN RK, 2017). De acordo com Wirtz (2017), ainda são observados sérios problemas de 

segurança e qualidade inferior de medicamentos que ameaçam a saúde das pessoas e 

desperdiçam recursos. Considerando que a qualidade dos medicamentos não pode ser avaliada 

pelo paciente, a atuação governamental é essencial nesse campo e abrange diversas atividades 

como a regulação da produção (WIRTZ et al, 2017). Uma das principais atividades nesse 

campo é a regulação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), que determinam os requisitos 

técnicos mínimos para a produção de medicamentos com padrões de qualidade previamente 

estabelecidos. Ainda de acordo com Wirtz (2017), um dos meios para melhoria da qualidade e 

segurança dos medicamentos é a harmonização e convergência regulatória promovida por 

organizações internacionais como OMS, PIC/S, ICDRA e o fortalecimento de autoridades 

regulatórias para que as mesmas sejam mais eficientes e efetivas.    

Nos últimos anos da década de 1990, observou-se uma crise na vigilância sanitária 

nacional com escândalos de medicamentos falsificados e com desvios de qualidade como o 

caso da “pílula de farinha”. Nesse emblemático caso, a empresa farmacêutica Schering do 

Brasil fabricou pílulas com amido durante o teste de um equipamento e por um desvio nas boas 

práticas de fabricação liberou esse produto para comercialização (COSTA, 2004; SILVA; 

COSTA; LUCCHESE, 2018).    

Nesse contexto, e com o processo de reforma do Estado nos anos 1990, são criadas as 

agências reguladoras, dentre elas a Anvisa no campo da vigilância sanitária, inserida no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Atualmente, a Anvisa é a representante do nível federal do SNVS que 

apresenta a diretriz de descentralização até o nível municipal conforme a Constituição Federal 

de 1988 e Lei Orgânica da Saúde n° 8.080/90 (BRASIL, 1988 e 1990).  

Dentre os produtos sob o escopo de atuação da vigilância sanitária, destacam-se os 

medicamentos pela sua relevância sanitária, social e econômica. As ações e atividades de 

regulação de medicamentos são fundamentais para alcançar os objetivos da Política Nacional 

de Saúde, em especial a política farmacêutica (Política Nacional de Medicamentos e Política 

de Assistência Farmacêutica), que de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

deve buscar assegurar, dentre outros fatores, a disponibilidade de medicamentos com qualidade, 

segurança e eficiência terapêutica (COSTA, 2013, p. 29).  

No âmbito da regulação sanitária estão as atividades de regulamentação como 

estabelecimento das normas e requerimentos técnicos e as ações para avaliação do cumprimento 

dessas normativas como as atividades de fiscalização, controle, avaliação, sanções, entre outros 
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(SCHILLING; REIS; MORAES, 2006). Além disso, quando realizada pelo Estado, a regulação 

busca direcionar suas ações e resultados para o interesse público.  

A regulação possui um papel na garantia do acesso aos serviços e produtos relacionados 

à saúde, na equidade do acesso e integralidade da assistência de forma universal, segundo os 

princípios do SUS. Dessa maneira, a regulação torna-se um instrumento essencial de gestão 

pública para a maior efetividade das ações no âmbito da saúde (VILARINS; SHIMIZU; 

GUTIERREZ, 2012).  

A atuação da Anvisa no campo da gestão em vigilância sanitária por meio da regulação, 

apresenta dimensões políticas e técnicas em um contexto com múltiplos atores, diversos 

interesses e amplo escopo de atuação, englobando o controle da fabricação e uso de produtos, 

serviços e tecnologias de interesse à saúde (GUIMARÃES, 2017). No contexto desse estudo, o 

termo gestão em vigilância sanitária se refere às ações empreendidas pelos entes do SNVS na 

implementação dos objetos traduzidos do âmbito da governança global para o contexto 

nacional. O termo reflete os aspectos práticos e operacionais da implementação das políticas 

públicas no campo da vigilância sanitária, no cenário nacional.    

De acordo com o estudo de Maia e Guilhem (2016), foram identificadas críticas à 

maneira de atuação da Anvisa que, segundo os autores, é pautada demasiadamente na 

regulamentação e poder de polícia. Ademais, foi observada uma lacuna na avaliação das ações 

de regulação sanitária que inclui desde a definição de indicadores, até a avaliação de impacto 

para melhoria da qualidade de vida da população. Outros fatores que dificultam a regulação de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária são a abrangência (diversidade e volume de produtos e 

serviços) e o avanço tecnológico deste campo e a falta de sistemas de informação que agreguem 

todo o SNVS.  

Apesar das críticas à atuação da Anvisa, Silva, Costa e Lucchese (2018) reconhecem 

que houve melhora na atuação dos entes do SNVS após a criação da Anvisa com qualificação 

de pessoal, melhorias na estrutura física e nos recursos de controle e fiscalização sanitária, 

evitando a recorrência dos casos de problemas com o uso de medicamentos cuja qualidade e 

segurança não eram adequados.  

No âmbito da regulação de medicamentos, Huynh-Ba e Sassi (2018) ressaltam o papel 

da Anvisa nos avanços para melhoria da qualidade do registro de produtos, mas criticam a falta 

de harmonização e flexibilidade em comparação com outras agências reguladoras.  

A regulação das BPF de medicamentos no Brasil foi iniciada em 1946 com o Decreto 

n° 20.397 (BRASIL, 1946) que “Aprova o regulamento da indústria farmacêutica no Brasil” 

que posteriormente foi revogada pelo Decreto n° 79.094/1977 (BRASIL, 1977) e que 
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atualmente não está mais vigente. Posteriormente, a regulamentação de BPF de medicamentos 

brasileira tornou-se mais tecnicamente detalhada com a publicação da Portaria SVS/MS n° 16, 

de 6 março de 1995 (BRASIL, 1995) que determina o cumprimento do Guia de Boas Práticas 

de Fabricação para Indústrias Farmacêuticas. Essa regulamentação, dada pela Portaria SVS/MS 

16/1995, foi inspirada nos guias da Organização Mundial da Saúde.  

Em 1999, a Anvisa foi criada pela Lei n° 9.782 (BRASIL, 1999) e, a partir de então, 

assumiu a atribuição pela regulação de medicamentos. Desde sua criação até o ano de 2018 a 

Anvisa publicou 3 normativas de BPF de medicamentos, todas baseadas em requerimentos 

técnicos da OMS, sendo elas a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 134 de 13/07/2001 

(ANVISA, 2001), RDC 210 de 04/08/2003 (ANVISA, 2003) e RDC 17 de 16/04/2010 

(ANVISA, 2010). Em 2019, houve atualização do marco regulatório de BPF de medicamentos 

com a publicação da RDC 301/2019 (ANVISA, 2019b) e suas instruções normativas (IN) 

complementares que são numeradas de 35 (ANVISA, 2019c) a 48 (ANVISA, 2019p). Esse 

último marco regulatório, diferente das anteriores, se baseou nos guias publicados pelo PIC/S 

(PIC/S, 2018a, 2018b).  

O PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) é um arranjo de cooperação 

informal entre autoridades reguladoras que atua no campo das BPF de medicamentos de uso 

humano e veterinário. Esse arranjo foi estabelecido em 1995 a partir da extensão do PIC 

(Pharmaceutical Inspection Convention). O PIC foi criado em 1970 e era uma convenção para 

reconhecimento mútuo de inspeções em fabricantes de produtos farmacêuticos composto 

inicialmente por 10 países membros europeus e que posteriormente foi expandido para mais 8 

países. No início da década de 1990, em função da incompatibilidade de admissão de novos 

membros devido a restrições da lei europeia em que foi constituído o PIC, foi criado o PIC 

Scheme em 2 de novembro de 1995. O PIC e o PIC Scheme trabalham conjuntamente e são 

referenciados como PIC/S, contando atualmente com 53 autoridades membro. Esse fórum 

internacional objetiva a padronização e harmonização (não necessariamente total) de 

procedimentos de inspeção de BPF no mundo por meio do desenvolvimento de guias técnicos 

e treinamento para os inspetores. Além disso, busca promover relações de confiança mútua ao 

facilitar a cooperação e construção de uma rede de contatos entre seus membros (PIC/S, 2019, 

2020a, 2020b).  
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3. METODOLOGIA 

 A pesquisa qualitativa aplicada nas ciências sociais busca responder questões 

específicas cujo nível de realidade e suas características que buscam estudar os significados, 

valores, e ações das relações humanas não podem ser quantificados (MINAYO, 2002, p. 21).  

 Portanto, foi utilizada a pesquisa qualitativa com o uso da análise de conteúdo (AC) 

para análise dos dados. A análise de conteúdo pode ser conduzida de diversas maneiras e com 

diferentes técnicas. Algumas delas apresentam uma abordagem mais quantitativa, enquanto 

outras possuem caráter mais qualitativo (DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 99). A abordagem 

que foi utilizada neste estudo é a qualitativa, considerando que o objeto de análise compreende 

aspectos cujo estudo dos significados, atitudes e contextos são importantes e os quais seriam 

investigados com limitações por análises quantitativas (DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 

100).  

3.1. Coleta de Dados 

 A coleta de dados foi realizada em duas etapas: (a) pesquisa documental e registros em 

arquivo sobre os processos de elaboração e implementação da regulamentação de BPF de 

medicamentos (b) entrevistas semiestruturadas com respondentes qualificados (pessoas que 

participaram diretamente da elaboração e implementação da regulamentação de BPF de 

medicamentos baseado no PIC/S). 

 A pesquisa documental incluiu análise de diversos tipos de documentos, como 

procedimentos e manual da área de inspeção, legislações, relatórios de gestão, apresentações, 

documentos do departamento de relações internacionais relacionados ao processo de adesão ao 

PIC/S e informações disponíveis nos sítios eletrônicos de instituições envolvidas no processo 

como U.S. FDA e PIC/S.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com catorze respondentes qualificados 

contemplando representantes do setor produtivo e do setor público (entes do SNVS) que 

participaram diretamente do processo de atualização da regulação de BPF de medicamentos em 

diferentes atividades e níveis.  

A estratégia de seleção dos entrevistados do SNVS consistiu em incluir atores de 

diferentes níveis federativos, variadas posições (desde a área técnica com servidores não 

comissionados até a alta gestão com representante da diretoria da Anvisa) e áreas envolvidas. 

A escolha dos entrevistados abrangeu atores envolvidos nas diferentes etapas do processo de 

adesão do PIC/S desde 2010 até 2019. Todos os entrevistados participaram diretamente de pelo 
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menos uma etapa do processo de adesão ao PIC/S. A seleção dos entrevistados incluiu 

majoritariamente atores da Anvisa considerando que esta foi a instituição que liderou e que 

esteve mais profundamente envolvida no processo objeto deste estudo.  

Em síntese, foram 9 respondentes da Anvisa (com cargos técnico e de gestão incluindo 

diretoria), 4 representantes de outro ente do SNVS (com cargos técnicos e de gestão incluindo 

diretoria) e um representante de um relevante sindicato do setor produtivo de medicamentos. O 

objetivo foi capturar da maneira mais abrangente possível as diferentes experiências dos 

múltiplos atores envolvidos desde o início do processo. As entrevistas foram realizadas entre 

04 de fevereiro e 31 de março de 2020 de maneira presencial ou virtual. Foram realizadas três 

entrevistas virtuais, com um representante da Anvisa, com um representante de outro ente do 

SNVS e com o representante do setor produtivo.  

 

Quadro 1: Lista de entrevistados. 

 
Identificação Tipo da 

entrevista 

Instituição e 

departamento de 

atuação 

Observações 

E1 Presencial Anvisa. Coordenação 

de Inspeção e 

Fiscalização de 

Medicamentos 

Servidor da Anvisa desde 2014 com 

experiência prévia na indústria 

farmacêutica. Atuou na Coordenação de 

Gestão da Qualidade do Processo de 

Inspeção Sanitária em 2019, participou 

da auditoria do PIC/S e de atividades 

diretamente relacionadas ao processo de 

tradução de política.  

E2 Presencial Anvisa. Coordenação 

de Inspeção e 

Fiscalização de 

Medicamentos 

Servidor da Anvisa desde 2005 com 

experiência prévia na indústria 

farmacêutica. Participou das discussões 

com o setor produtivo, acompanhou a 

auditoria do PIC/S e auxiliou na 

elaboração de documentos de suporte 

envolvidos no processo de tradução da 

política.  

E3 Presencial Anvisa. Gerência-

Geral de Inspeção e 

Fiscalização Sanitária 

Servidor da Anvisa desde 2006. Atuou 

desde o início do processo de adesão ao 

PIC/S em 2010, inicialmente na área de 
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relações internacionais com cargo de 

gestão e posteriormente na área de 

inspeção como assessor.  

E4 Presencial Anvisa. Coordenação 

de Gestão da 

Qualidade do Processo 

de Inspeção Sanitária 

Servidor da Anvisa desde 2005. 

Participou das discussões com os entes do 

SNVS e na elaboração de documentos 

relacionados ao processo de tradução de 

política em 2019.  

E5 Presencial Anvisa. Coordenação 

de Gestão da 

Qualidade do Processo 

de Inspeção Sanitária 

Servidor da Anvisa desde 2005, atuou na 

área de inspeção de produtos para saúde e 

posteriormente na CGPIS. Esteve 

envolvido no processo de adesão ao 

PIC/S desde final de 2018.  

E6 Presencial Anvisa. Gerência de 

Laboratórios de Saúde 

Pública 

Servidor da Anvisa desde 2005. Atuou 

inicialmente na área de inspeção de 

medicamentos onde iniciou as atividades 

de aproximação da governança global na 

área. Posteriormente atuou em outras 

áreas e desde 2018 faz parte do quadro da 

área de laboratórios de Saúde Pública 

com cargo de gestão.  

E7 Presencial Anvisa. Quarta 

Diretoria 

Servidor da Anvisa desde 2007. Esteve 

mais diretamente envolvido no processo 

desde 2018 ocupando cargo na alta 

gestão.  

E8 Presencial Anvisa. Coordenação 

de Inspeção e 

Fiscalização de 

Insumos 

Farmacêuticos 

Servidor da Anvisa desde 2005. Atuou 

em diversas áreas e esteve mais 

diretamente envolvido no processo de 

adesão ao PIC/S em 2019.  

E9 Presencial Covisa/SP. Núcleo de 

Vigilância de 

Medicamentos 

Servidor da Covisa/SP desde 2012. 

Participou mais diretamente do processo 

de tradução em 2019.  

E10 Presencial Covisa/SP. Núcleo de 

Vigilância de 

Medicamentos 

Servidor da Covisa/SP desde 2012. 

Participou mais diretamente do processo 
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de adesão ao PIC/S em 2019 e da 

auditoria da União Europeia em 2014.  

E11 Presencial Covisa/SP. Núcleo de 

Vigilância de 

Medicamentos 

Servidor da Covisa/SP desde 2012. 

Participou mais diretamente do processo 

de adesão ao PIC/S em 2019 e da 

auditoria da União Europeia em 2014. 

E12 Virtual (via 

software 

Microsoft 

Teams) 

Covisa/SP. Divisão de 

Vigilância de Produtos 

e Serviços de Interesse 

da Saúde 

Servidor da Covisa/SP desde 2012. 

Participou mais diretamente do processo 

de adesão ao PIC/S em 2019 e da 

auditoria da União Europeia em 2014.  

E13 Virtual (via 

software 

Microsoft 

Teams) 

Sindusfarma. Diretoria 

de Assuntos Técnicos e 

Inovação 

Diretor de Assuntos Técnicos e Inovação 

do Sindusfarma, sindicato que conta com 

membros de empresas nacionais e 

multinacionais de diversas regiões do 

Brasil. Participou do processo de adesão 

ao PIC/S em 2019.  

E14 Virtual (via 

software 

Microsoft 

Teams) 

Anvisa. Gerência de 

Inspeção e 

Fiscalização de 

Medicamentos e 

Insumos 

Farmacêuticos 

Servidor da Anvisa desde 2005. 

Participou das discussões com o setor 

produtivo, acompanhou a auditoria do 

PIC/S e auxiliou na elaboração de 

documentos de suporte envolvidos no 

processo de tradução de política.  

Fonte: elaborado pela autora.  

3.2. Análise de Dados 

 A análise dos dados foi realizada utilizando o método da análise de conteúdo que de 

acordo com Bardin (2016, p. 48) é: 

 um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

 O objetivo foi realizar inferências ou deduções a partir das mensagens obtidas na coleta 

de dados. De acordo com as autoras Dellagnelo e Silva (2005, p. 102), a “análise de conteúdo 

visa o conhecimento de variáveis de ordem psicológica, sociológica, histórica, por meio de um 
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processo de dedução com base em indicadores reconstruídos a partir de uma amostra de 

mensagens específicas”.  

 Segundo as mesmas autoras, há enorme amplitude com relação à aplicabilidade da AC.  

 Alguns exemplos citados são o estudo da “compreensão dos depoimentos de dirigentes a 

respeito do processo de construção de políticas institucionais” e “explicitação de jogos de poder 

que se estabelecem ao longo de um processo de mudança” que se alinham ao objeto proposto 

para esse estudo (DELLAGNELO; SILVA, 2005, p. 104). 

 De acordo com Bauer (2008, p. 191), a AC é “uma técnica para produzir inferências de 

um texto focal para seu contexto social de maneira objetivada” cuja codificação acrescenta nova 

informação desse texto.  

  Com base no referencial teórico, foram selecionadas as categorias para a análise de 

conteúdo descritas nos quadros 2 e 3. As categorias para a primeira análise (quadro 2) foram 

destacadas a partir dos principais tipos de transferência de política da governança global para o 

âmbito local. Essa primeira análise visa auxiliar na identificação de maneira mais macro das 

características do processo de transferência que ocorreu no âmbito da regulação das BPF de 

medicamentos no Brasil a partir da influência da governança global. Já a segunda análise de 

conteúdo (quadro 3) busca o detalhamento desse processo com a avaliação de diversos aspectos 

como, por exemplo, quem esteve envolvido, em qual contexto ocorreu, o que facilitou, o que 

dificultou, qual o nível de adaptação, qual a fonte doadora da política e como essa escolha foi 

realizada. Para o estudo da influência da governança global na regulação de BPF de 

medicamentos, as categorias escolhidas foram contempladas no roteiro de entrevista 

semiestruturada.   
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Quadro 2: Categorias para a primeira análise de conteúdo. 

Fonte: elaborado pela autora.  

Quadro 3: Categorias para a segunda análise de conteúdo. 

 
Categorias Subcategorias 

Objetos e Atores O que é transferido, traduzido, difundido? 

Quais são os atores envolvidos na transferência, tradução, difusão de política? 

(Governança colaborativa, em rede?) 

Grau de adaptação Qual o nível da transferência, tradução, difusão (total, parcial)? 

Qual o grau de adaptação da política? O que foi adaptado? 

Motivações e 

Riscos 

Qual a motivação e principais objetivos da transferência, tradução, difusão de 

política? Quais os fatores que propiciaram a reavaliação da política? 

Quais as consequências da não aderência à governança global? 

A influência da governança global na regulamentação de BPF de 

medicamentos representa um risco à soberania nacional? 

Categoria Definição Referência/Autor 

Policy transfer “processo no qual o conhecimento sobre as políticas, arranjos 

administrativos, instituições e ideias em um cenário político 

(passado ou presente) é usado no desenvolvimento de 

políticas, arranjos administrativos, instituições e ideias em 

outro cenário político”. 

Dolowitz e Marsh 

(2000)   

Policy 

diffusion 

“processo pelo qual a inovação é comunicada através de 

determinados canais entre membros de um sistema social. 

Descreve a tendência de adoção sucessiva ou sequencial de 

uma prática, política ou programa”. Segundo a autora, esse 

termo está mais associado a algo contagioso, que é 

disseminado a partir de ideias ou práticas de uma origem, não 

escolhido conscientemente.  

Stone (2012) 

Policy 

translation 

a transferência de política de um país para outro não é um 

processo linear e sim um processo complexo de hibridização, 

síntese, adaptação, “localização”, tradução, modificação, 

interpretação, mutação, revisão e aprendizado com os casos 

bem sucedidos e também com as falhas. Desta maneira, após 

a transferência, nem sempre as políticas são idênticas no local 

doador e no receptor. 

Stone (2017) 
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Fontes De onde parte o aprendizado/política? Como foi realizada essa escolha? 

Implementação Onde e como o aprendizado é aplicado? Quais os mecanismos para 

implementação da política?  

Fatores favoráveis e 

desfavoráveis 

Quais os fatores que dificultaram a transferência, tradução, difusão de política 

(contexto político, social, cultural, econômico)? 

Quais os fatores que facilitaram a transferência, tradução, difusão de política 

(contexto político, social, cultural, econômico)? 

Fonte: elaborado pela autora e adaptado de Stone, 2017 e Dolowitz, 1996.  

3.3. Limitações do Método 

 De acordo com Fontoura (2011), algumas das limitações do método incluem a 

necessidade de especial atenção à escolha das categorias de análise, que devem ser coerentes 

com o problema de pesquisa, e o cuidado na escolha dos entrevistados, que podem ter visões 

distorcidas da realidade e afetar a conclusão do estudo.  

Além disso, o método de análise de conteúdo implica um aspecto subjetivo associado 

ao processo de inferência e interpretação dos conteúdos manifestos e latentes dos dados 

coletados (SILVA; FOSSÁ, 2015). Dessa maneira, como apontado por Campos (2004), “o 

desenvolvimento deste método passa invariavelmente pela criatividade e pela capacidade do 

pesquisador qualitativo em lidar com situações que, muitas vezes, não podem ser alcançadas de 

outra forma.”. Outros autores também exploram a questão da subjetividade na análise de 

conteúdo, como por exemplo Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014).  

 

Por abordar a subjetividade do sujeito, a pesquisa qualitativa, em alguns momentos, 

pode permitir que a análise do observador esteja impregnada de seus pré-conceitos, o 

que acaba por refletir no objeto estudado. Isto se deve à proximidade do observador 

com os fenômenos relacionados. (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014) 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA 

 Os resultados foram extraídos das duas etapas de coleta de dados. A pesquisa 

documental auxiliou principalmente na identificação do grau de adaptação, dos meios de 

implementação e na construção da narrativa sobre a sequência de acontecimentos que levaram 

à implementação no Brasil da nova regulamentação de BPF de medicamentos baseada nos 

requerimentos do PIC/S. Já a análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas com 

respondentes qualificados subsidiou a análise mais detalhada da influência sofrida pela 

governança global na gestão da vigilância sanitária, mais especificamente no processo de 

atualização da regulação das BPF de medicamentos no Brasil que ocorreu em 2019.  

 A análise de conteúdo utilizou os dados coletados por meio das entrevistas e da pesquisa 

documental e foi realizada considerando as categorias estabelecidas a partir do referencial 

teórico para a análise, conforme descrito no campo 3.2. Análise de dados, nos quadros 2 e 3.  

 A partir do conjunto de dados coletados e analisados, foram extraídas ideias do conteúdo 

mais relevante para a elaboração da proposta de modelo de transferência de política na área de 

regulação de BPF de medicamentos.  

4.1. Primeira análise de conteúdo 

 A partir dos dados coletados e considerando as categorias da primeira análise de 

conteúdo, foi identificada que a influência exercida pela governança global no processo de 

atualização da regulação das BPF de medicamentos com base nos requerimentos do PIC/S se 

aproximou mais do processo de policy translation descrito por Stone (2012, 2017) e por 

Hassenteufel et al (2017). Nesse contexto, foi utilizado o termo “política” para expressar todos 

os objetos (ferramentas, processos) associados à regulação de BPF de medicamentos que foram 

alterados, sendo que as maiores mudanças foram observadas nos anos de 2018 e 2019.    

 De acordo com os resultados da pesquisa, a transferência de política observada foi um 

processo não linear, complexo, dinâmico, com a presença de processos de adaptação, tradução, 

interpretação, hibridização, difusão, transferência e aprendizado. Esse processo envolveu 

diferentes instituições, atores, níveis, interdependência e convergência de políticas. Foi 

identificado também que houve aprendizado a partir de casos bem-sucedidos e de dificuldades 

identificadas por meio de experiências prévias (negative lesson-drawing) de aproximação da 

governança global, como o ocorrido na auditoria da OMS, em 2009, e da comunidade europeia, 

em 2014. Dessa maneira, a política implementada no Brasil é adaptada ao cenário nacional e 

diferente daquelas aplicadas por outras autoridades sanitárias e organismos internacionais. No 
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caso estudado, foi observada também a forte influência de organizações internacionais como 

OMS e PIC/S no processo de aproximação com a governança global.  

 Considerando ainda o proposto por Hassenteufel et al (2017), e relacionado à questão 

posta da complexidade do estudo desses processos, ficou evidente pelos achados do estudo a 

importância da análise das dimensões discursiva, institucional e dos atores envolvidos para o 

entendimento completo do policy translation. Essa amplitude de alcance desse processo explica 

a complexidade de atuação nesse campo e a constatação das diferenças da política do local 

doador e do receptor, como observado de maneira mais evidente nos aspectos da Gestão da 

Qualidade da área de inspeção de BPF de medicamentos.  

4.2. Segunda análise de conteúdo 

 A segunda etapa da análise de conteúdo teve como objetivo analisar de maneira mais 

detalhada a influência da governança global na regulação de BPF de medicamentos sob 

responsabilidade da Anvisa. Esta análise de conteúdo foi conduzida a partir da interpretação 

qualitativa das informações coletadas e classificadas de acordo com as categorias mencionadas 

no quadro 3. As categorias de análise foram elaboradas pela autora com base na adaptação do 

conteúdo apresentado por Stone, 2017 e Dolowitz, 1996 que serviram de referencial teórico 

para esse trabalho.  

4.2.1. Objetos e Atores 

 No contexto da regulação das BPF de medicamentos exercida pela Anvisa, os 

entrevistados identificaram diversos objetos que foram traduzidos a partir de múltiplas fontes 

da governança global. Dentre esses objetos, os entrevistados citaram o marco regulatório de 

BPF de medicamentos atualizado em 2019 e o modelo de gestão da qualidade da área de 

inspeção de medicamentos que inclui os processos de inspeção sanitária em fabricantes de 

medicamentos (planejamento, organização, condução, avaliação de risco), qualificação e 

capacitação de inspetores e gerenciamento das inspeções realizadas pelos entes do SNVS. 

Dentre os processos e ferramentas da gestão da qualidade, os processos de tradução mais 

recentes ocorreram entre 2018 e 2019. A identificação dos objetos traduzidos pode ser 

representada pela fala de E3:  

 

O marco regulatório também precisou ser adequado. Mas além disso, a forma como a 

inspeção é planejada, organizada, a avaliação de risco, é [...] uma série de questões 

que engloba não só o marco regulatório em si [...]. Então isso é importante também, 

criou uma estratégia de treinamento, de qualificação dos inspetores. (E3) 
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 Considerando todos os aspectos da regulação de BPF que foram recentemente 

atualizados sob influência da governança global, foi identificado que em todos eles houve a 

participação dos três entes federativos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária – SNVS (Anvisa e vigilâncias sanitárias estaduais e municipais) e do setor produtivo 

representado pelas suas associações e sindicatos. Essa identificação foi feita por diversos 

entrevistados, como por exemplo E1: “Esses procedimentos, todos eles [...] inclusive antes da 

aprovação, eles passaram por uma contribuição das associações”. E2 também cita que “A 

interação não ficou restrita somente aos três entes do SNVS, [...] desde o início houve inúmeras 

reuniões e discussões técnicas com o setor regulado.”. E4 também aborda essa questão ao 

mencionar que “foi um comprometimento muito grande tanto dos entes do SNVS, quanto das 

pessoas da Anvisa, principalmente na inspeção, entendendo a importância do processo da 

adesão. Então, foi uma experiência muito interessante, muito positiva, de todo mundo realmente 

envolvido.”.  

Mais especificamente no âmbito federal, representado pela Anvisa, foi destacado o 

intenso engajamento dos diversos níveis organizacionais, desde a área técnica até a Alta Gestão 

(diretoria). Essa observação foi levantada, por exemplo, por E1 que menciona: “eu senti que 

existia um apoio, um engajamento muito grande da diretoria que estava relacionada ao PIC/S” 

e por E8: “contou com o apoio do corpo de servidores no geral, acho que em geral todo mundo 

cooperou, as pessoas se esforçavam pra fazer”. Além dos atores nacionais, participaram na 

tradução da política diversos atores internacionais, incluindo autoridades sanitárias de vários 

países e estruturas de cooperação internacionais, como a OMS e o PIC/S principalmente.  

  Nesse sentido, os resultados convergem para os achados de diversos estudos 

referenciados nessa pesquisa de que os processos de tradução de política envolvem múltiplos 

atores e que a habilidade de articulação entre eles é essencial para o sucesso do processo 

(COSTA, 2013; RAGO; SANTOSO, 2008; BENSON, 2009). Nos processos de atualização 

mais recentes que ocorreram entre 2018 e 2019, foi observada que a dinâmica de interação entre 

os diversos atores se caracteriza por um processo intenso e complexo como apontado por Klijin 

e Koppenjan (2000). Além disso, essa interação foi também colaborativa e positiva para todos 

os atores envolvidos de acordo com os entrevistados. Nesse contexto, foi identificado o arranjo 

de governança colaborativa descrito por Conteh (2013) como um complexo mecanismo de 

implementação de política que envolve diversos níveis do governo, setores públicos e não 

governamentais.   
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 Portanto, os principais objetos envolvidos na tradução de política analisada foram o 

marco regulatório de BPF de medicamentos atualizado em 2019 e o modelo de gestão da 

qualidade da área de inspeção de medicamentos. Dentre os atores que participaram desse 

processo destacam-se os entes do SNVS, o setor produtivo, autoridades sanitárias de vários 

países e estruturas de cooperação internacionais, como a OMS e o PIC/S.  

4.2.2. Grau de adaptação 

 Em todos os aspectos abordados, foi observado um processo de tradução parcial a partir 

da governança global que foi adaptado para o cenário nacional, não houve harmonização total. 

De maneira geral, foi observada a necessidade de adaptação e avaliação das implicações da 

implementação no contexto local em todos os processos estudados, como apontado por diversos 

autores como Stone (2012, 2017), Hassenteufel et al (2017), Leite, Cruz, Rosin (2018), 

Durojaye (2018) e Farazmand (2001). Foram observados diferentes níveis de adaptação das 

ferramentas e processos inspirados na governança global, de acordo com o contexto de 

aplicação e complexidade de cada tema. Considerando a heterogeneidade de cada processo de 

adaptação, foi constatado que as políticas no receptor (Brasil) são em maior ou menor grau 

diferentes daquelas presentes nas fontes internacionais. Os resultados encontrados também são 

compatíveis com o exposto por Silva e Tagliari (2016) que expõe a necessidade de se considerar 

as realidades distintas de cada país.  

 Considerando a atualização do marco regulatório, foram necessárias algumas 

adaptações a partir dos documentos do PIC/S utilizados como base. Para alguns requerimentos 

foram concedidos períodos de transitoriedade para implementação, que estão dispostos ao final 

dos textos da RDC 301/2019 e de suas INs. Como apontado por Costa (2013) e Rago e Santoso 

(2008), durante a experiência de alteração do marco regulatório foi evidenciada a necessidade 

da habilidade de articulação e negociação entre vários atores. No caso estudado, o ponto de 

equilíbrio encontrado após esse processo de negociação foi a aprovação do marco regulatório 

de maneira idêntica ao guia do PIC/S, mas com a contrapartida para o setor produtivo de 

concessão dos prazos de adequação de alguns requisitos.     

 Além disso, os anexos 4, 5, 16, 18 e 20 relacionados ao guia de BPF do PIC/S que 

definem diretrizes específicas de BPF não foram incorporados na regulamentação brasileira 

(RDC 301/2019 e suas instruções normativas) por diversos motivos. Como destacado por E2, 

os anexos 4 e 5 do PIC/S tratam de requerimentos para fabricação de medicamentos de uso 

veterinário que no Brasil são de responsabilidade do Ministério da Agricultura e Pecuária 

(MAPA), não da Anvisa. O anexo 16 aborda o tema de liberação de lote e o responsável por 
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essa atividade. Em diversos países o responsável pela liberação de lote é o qualified person, no 

entanto, no Brasil essa figura não se aplica ao território brasileiro em função de particularidades 

da legislação do exercício profissional dos farmacêuticos. O PIC/S também trata de Boas 

Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), como exemplificado no anexo 

18. Os requerimentos aplicáveis a IFA do anexo 18 já haviam sido incorporados pela 

regulamentação brasileira por meio de outros dispositivos anteriormente publicados. E por fim, 

o anexo 20 trata do gerenciamento de risco na qualidade que é de implementação opcional. 

Apesar desse anexo não ter sido refletido em uma IN, o conceito de gerenciamento de risco na 

qualidade permeia a RDC 301/2019 e as outras INs. A seguir estão listados os anexos do PIC/S 

(PIC/S, 2018b) não incorporados na legislação brasileira: 

 

- Annex 4 (Manufacture of veterinary medicinal products other than immunologicals) 

- Annex 5 (Manufacture of immunological veterinary medical products) 

- Annex 16 (Qualified person and batch release) 

- Annex 18 (GMP Guide for active pharmaceutical ingredients) 

- Annex 20 (Quality risk management) 

 

 De maneira geral, o nível de adaptação do marco regulatório foi baixo, há poucas 

diferenças entre o guia do PIC/S e o marco regulatório implementado no Brasil pela RDC 

301/19 e suas INs. Basicamente, as diferenças ocorrem nos termos e nos períodos de 

transitoriedade em que foram concedidos prazos escalonados para implementação pelo setor 

produtivo como apontado por E3. 

 

O marco regulatório do PIC/S, hoje da Anvisa, ele tem pouquíssimas divergências do 

PIC/S, quase nada. E o que tem de diferente é uma seção no final da norma que dá 

prazo [...], que escalona quando é que cada requisito que hoje seria impossível para 

implementação imediata, quando que ele vai começar a ser cobrado. Dando uma 

previsibilidade para o setor. (E3) 

 

 Além disso, associado à mudança do marco regulatório, foi elaborado o documento de 

“Perguntas e Respostas” pela Anvisa como uma ferramenta dinâmica. O objetivo é aprimorar 

o adequado entendimento da nova norma proposta conforme a consulta pública n° 653 de 

24/05/2019 materializada pela publicação da RDC 301/2019 e suas INs associadas. Essa foi 

mais uma ação da Anvisa voltada para tornar o processo regulatório mais transparente, 

inclusivo, eficaz e eficiente e que foi reconhecido pelo SNVS como benéfico, conforme 

representado pela fala de E11.  
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Até somando a isso, o quanto tem de perguntas e respostas [...] está lá o “Perguntas e 

Respostas”. Ela [empresa] entendeu que ela tem que ir por um racional, não é surpresa. 

Tem já claro qual é a posição da agência regulatória. Acho que o principal ponto que 

eu citaria foi a transparência no processo. [...] Hoje a 301 pode ter algum ponto que 

não é claro, mas se você for no “Perguntas e Respostas” você vai achar a resposta sim. 

(E11) 

 

 No campo da gestão da qualidade da área de inspeção de medicamentos, foi observado 

um alto grau de adaptação com as atualizações nos processos de inspeção em 2019 que 

alteraram a maneira como a empresa é classificada conforme os achados das inspeções de BPF. 

Nesse novo modelo, o enfoque do impacto do resultado da inspeção deixa de ser a certificação 

de BPF e passa a ser a ação sanitária. O termo “ação sanitária”, nesse contexto, se refere às 

medidas restritivas aplicáveis aos produtos e estabelecimentos como, por exemplo, suspensão 

de fabricação, importação e recolhimento. Essas ações podem ser adotadas pela autoridade 

sanitária a partir da identificação de alguma irregularidade, incluindo situações de 

descumprimento das BPF de medicamentos. Nesse cenário, utiliza-se o termo “não 

conformidade (NC)” para cada situação de descumprimento da legislação sanitária de BPF de 

medicamentos que usualmente é identificada por meio de uma inspeção sanitária.  

 Na versão anterior do procedimento de inspeção, a classificação da empresa poderia ser 

“satisfatória”, “em exigência” ou “insatisfatória”, dependendo do número e da criticidade 

(crítica, maior ou menor) das não conformidades observadas. No novo procedimento, a empresa 

é classificada em “Sem ação indicada (SAI)”, “Ação voluntária indicada (AVI)” ou “Ação 

oficial determinada (AOD)”, dependendo do seu comportamento para corrigir as não 

conformidades. As possíveis classificações em SAI, AVI e AOD foram inspiradas nas 

classificações NAI, VAI e OAI utilizadas pelo U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA) 

(U.S. FDA, 2018). A seguir estão detalhadas as definições de cada termo de classificação das 

empresas.    

 

SNVS (Brasil):  

Estabelecimento classificado em SAI (Sem Ação Indicada): estabelecimento onde não foram 

verificadas condições ou práticas (em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos BPF 

vigentes) durante a inspeção que indicassem a necessidade de adoção imediata de ações 

sanitárias padronizadas ao lote, produto ou linha de produção afetados.  

 

Estabelecimento classificado em AVI (Ação Voluntária Indicada): estabelecimento onde foram 

encontradas condições ou práticas (em desacordo com as normas sanitárias/requerimentos de 
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BPF vigentes) durante a inspeção que resultaram na adoção imediata e voluntária, por parte 

da empresa, de ações sanitárias padronizadas ao lote, produto ou linha de produção afetados. 

  

Estabelecimentos classificado em AOD (Ação Oficial Determinada): estabelecimento onde 

foram encontradas condições ou práticas (em desacordo com as normas 

sanitárias/requerimentos de BPF vigentes) durante a inspeção que resultaram na adoção por 

parte da Autoridade Sanitária Competente, devido a manifestação precária, inadequada ou 

insuficiente por parte do estabelecimento, de ações sanitárias padronizadas ao lote, produto 

ou linha de produção afetados.  

 

U.S. FDA (EUA): 

No Action Indicated (NAI) which means no objectionable conditions or practices were found 

during the inspection (or the objectionable conditions found do not justify further regulatory 

action). 

 

Voluntary Action Indicated (VAI) which means objectionable conditions or practices were 

found but the agency is not prepared to take or recommend any administrative or regulatory 

action.  

 

Official Action Indicated (OAI) which means regulatory and/or administrative actions will be 

recommended. 

 

 A lógica de classificação das empresas foi inspirada no modelo dos EUA (U.S. FDA), 

no entanto, para o cenário brasileiro foi necessária a adaptação de como essa classificação 

impacta na certificação de BPF (já que a concessão de certificado de BPF de medicamentos 

inexiste nos EUA) como apontado por E14.  

 

Sempre precisa de alguma adaptação. E eu acho que uma das coisas que exige mais 

adaptação para a gente com relação à adoção desse modelo americano, é a questão do 

certificado de Boas Práticas. Porque o certificado no Brasil ele foi instituído pela lei 

9782, então ele existe por força de lei. Só que o certificado em si, ele não leva em 

consideração as questões de risco [...] para o FDA é mais fácil porque eles não emitem 

certificado. [...] Não é fácil fazer essa adaptação para o certificado. (E14) 

 

Além disso, no Brasil, as ações sanitárias foram padronizadas para as principais não 

conformidades observadas em relação as BPF, constituindo uma inovação administrativa na 
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visão de E5: “Então, de forma bem definida, a gente avançou um pouco mais em relação ao 

modelo do FDA. [...] acho que ele não tem o que a gente tem em termos de ação sanitária 

padronizada, que tipo de não conformidade gera uma ação ou não gera, isso foi totalmente 

criação nossa”. Dessa maneira, atualmente no Brasil utiliza-se o termo ação sanitária 

padronizada (ASP).  

 Além do método de classificação da empresa, foi implementada também a ferramenta 

do formulário de comunicação de não conformidades inspirado no documento denominado 

Form 483, utilizado pelo U.S. FDA para informar as não conformidades (denominadas 

citations) à empresa fabricante (U.S. FDA, 2020). Antes da implementação dessa ferramenta, 

a comunicação das não conformidades nas inspeções realizadas pelas autoridades sanitárias 

brasileiras (federal, estadual e municipal) era feita de maneira verbal durante a inspeção e de 

maneira documentada no relatório de inspeção que é entregue à empresa algumas semanas após 

o término da inspeção. Com a implementação do formulário de comunicação de não 

conformidades, as NCs são formalmente documentadas e entregues à empresa logo após o 

término da inspeção. A empresa tem então 5 dias úteis para apresentação de um Plano de Ação 

para correção das NC e adoção voluntária das ações sanitárias padronizadas (ASP), levando a 

empresa à classificação AVI. Caso a empresa não adote voluntariamente as ASP, a autoridade 

sanitária responsável pela inspeção as adotará de ofício e a empresa ficará classificada como 

AOD. Abaixo segue o quadro 4 com a comparação dos procedimentos alterados após influência 

da governança global.   

 

Quadro 4: Comparação dos processos de inspeção antes e após influência do policy translation 

de 2019. 

 
Processos de 

inspeção 

Antes Após Referência da 

governança 

global 

Como foi 

implementado? 

Classificação da 

empresa 

Satisfatório, em 

exigência e 

insatisfatório 

SAI, AVI, AOD (U.S. FDA) 

NAI, VAI, 

AOI 

POP-O-SNVS-001 

(revisão 4, vigente 

em 15/09/2019) 

Ferramenta de 

comunicação de não 

conformidades à 

empresa 

Comunicação 

verbal durante a 

inspeção e no 

relatório de 

inspeção.  

Formulário de 

comunicação de 

não 

conformidades 

(U.S. FDA) 

Form 483 

 

Anexo III do POP-

O-SNVS-001, 

revisão 4, vigente em 

15/09/2019. 

Fonte: elaboração da autora.  
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 As alterações nos processos de inspeção incorporaram também melhorias nas atividades 

de planejamento, organização, condução e avaliação de risco após a inspeção que foram 

inspiradas principalmente pelo PIC/S. Nesse sentido, foi observado um grau de adaptação mais 

baixo.  

 Portanto, a perspectiva principal dos novos processos de inspeção passa a ser o risco e 

há maior ênfase na responsabilidade da empresa sobre a qualidade, segurança e eficácia dos 

produtos que fabrica. O objetivo é que as empresas sedimentem a lógica do sistema de gestão 

da qualidade com melhorias contínuas em seus processos e produtos e que adquiram uma 

postura mais proativa na resolução dos desvios de qualidade encontrados relacionadas ao 

descumprimento das BPF. Essa questão foi ressaltada, por exemplo, nas falas de E7: “De 

colocar a empresa nessa linha também da responsabilidade da atuação. [...] essa mudança do 

POP, [...] é uma mudança de paradigma” e de E13: “E no futuro, o que vai ocorrer? Isso vai 

estar tão internalizado nos requisitos da área de qualidade que as pessoas vão agir naturalmente 

sem haver a inspeção. Elas vão tomar as medidas.”.  

 A respeito do processo de qualificação/capacitação de inspetores, o mesmo foi bastante 

aprimorado e teve influência de benchmarking realizado com outras autoridades sanitárias que 

já são membros do PIC/S, como Dinamarca e México. Sobre o processo de qualificação e 

capacitação dos inspetores, E5 menciona: “Dois pontos principais são, o processo de 

qualificação e capacitação de inspetor [...], que foi bastante aprimorada em relação ao que era”. 

A importância desse tema também foi apontada por E3: “Então isso é importante também, criou 

uma estratégia de treinamento, de qualificação dos inspetores.” 

Nesse aspecto, foi observado alto nível de adaptação considerando que o programa de 

qualificação e capacitação de inspetores aumentou consideravelmente os requisitos para 

qualificação inicial e manutenção do status de inspetor. Foi criada também a posição de inspetor 

líder e um programa mais robusto de avaliação dos inspetores. Esse novo programa de 

qualificação e capacitação foi implementado por meio do procedimento harmonizado no âmbito 

tripartite PROG-SNVS-001, revisão 4, vigente a partir de 01/06/2019.  

 No campo do gerenciamento das inspeções realizadas pelos entes do SNVS, foi 

observado o maior grau de adaptação em comparação com as outras ferramentas e processos 

considerando as alterações ocorridas desde 2018. Anteriormente, as inspeções eram 

descentralizadas para todos os entes estaduais e municipais seguindo a diretriz da 

descentralização das atividades do SNVS estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e pela 

Lei Orgânica da Saúde (Lei n° 8.080/90).  
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 A partir da publicação da RDC 207/2018 e da IN 32/2019, foi estabelecido um novo 

processo de delegação das inspeções de BPF de medicamentos. Desde então, a delegação das 

inspeções passou a ser dependente do resultado das auditorias realizadas nos entes do SNVS. 

Além da dependência do resultado da auditoria, o próprio modelo de auditoria nos entes do 

SNVS foi alterado. A nova ferramenta de auditoria composta por 78 requisitos foi inspirada no 

modelo utilizado pelo próprio PIC/S para admissão e monitoramento de seus membros (PIC/S, 

2014). A remodelação do processo de delegação das inspeções para os níveis estaduais e 

municipais foi identificada pelos entrevistados como uma das alterações relacionadas às 

atividades de BPF de medicamento mais profundas e desafiadoras em função dos 

questionamentos acerca da autonomia dos entes do SNVS. Essa visão foi identificada em 

diversas entrevistas e pode ser representada pela fala de E2: “Do ponto de vista do SNVS, o 

grande desafio foi negociar com vinte e sete Autoridades Sanitárias distintas, cada qual com 

sua autonomia e independência resguardadas pela Constituição Federal.”.  

 A Resolução RDC 207/2018 dispõe sobre a organização de diversas ações de vigilância 

sanitária exercidas pelos três entes federativos, incluindo as atividades de inspeção. De acordo 

com essa normativa, a verificação do cumprimento das BPF de fabricantes de medicamentos é 

de responsabilidade da União, representada nesse contexto pela Anvisa, e poderá ser delegada 

para Estados, Distrito Federal e Municípios mediante atendimento de diversos requisitos 

(ANVISA, 2018). Já a IN 32/2019 trouxe em mais detalhes os requisitos para delegação 

estabelecida pela RDC 207/2018, incluindo os ciclos de avaliação do SNVS, critérios mínimos 

de exposição à ação de inspeção (número de estabelecimentos fabricantes), a ferramenta de 

avaliação por meio de auditoria e o resultado mínimo da auditoria para a delegação (ANVISA, 

2019a).  

 O próprio modelo de auditoria utilizado no SNVS foi alterado ao incorporar todos os 78 

critérios de auditoria utilizados pelo PIC/S (avaliação documental e inspeção observada) para 

avaliação das autoridades sanitárias como membros do arranjo de cooperação PIC/S. Dessa 

maneira, os critérios adotados nas auditorias realizadas no SNVS e dentro da própria Gerência 

Geral de Inspeção e Fiscalização da Anvisa (GGFIS) são os mesmos utilizados pelo PIC/S, 

como apontado por E1. O que foi adaptado nessa ferramenta foi a interpretação para avaliação 

de cada critério de acordo com o cenário brasileiro, já que essa informação só é disponibilizada 

aos membros do PIC/S.  

 

E a parte que eu posso dizer que é exatamente a mesma coisa é... os critérios de 

auditoria. Que eles foram internalizados para dar a delegação para os Estados e eles 

foram incorporados nas auditorias internas na GGFIS. Então são os mesmos critérios 
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que o PIC/S adota. O que a gente fez foi dar uma interpretação daqueles critérios, 

considerando o cenário nacional.[...] Então todos aqueles critérios que a gente foi 

auditado pelo PIC/S, a gente incorporou pra auditar os Estados, exatamente tal qual, 

informando como que a gente ia avaliar para atender aquele critério. (E1) 

 

 Com a implementação desse novo modelo de controle das inspeções realizadas pelo 

SNVS, atualmente (2020) sete Estados (GO, MG, PR, RJ, RS, SC e SP) e um município 

(representado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo – Covisa/SP) 

possuem a delegação para condução das inspeções de BPF de medicamentos. Para os outros 20 

Estados, a responsabilidade pelas inspeções passou a ser da Anvisa (com o apoio dos inspetores 

capacitados do SNVS) até o próximo ciclo de avaliação. Outra adaptação que foi feita para o 

cenário brasileiro é a periodicidade para reavaliação do atingimento dos critérios de avaliação 

como apontado por E1: “São ciclos, só que eles têm deadlines um pouco diferentes [...] o nosso 

é mais curto.”. No PIC/S as reavaliações são feitas a cada 5 anos e no SNVS a cada 3 anos. O 

objetivo dessas ações foi a melhor coordenação, controle e padronização das ações do SNVS.  

4.2.3. Motivações e Riscos 

 O principal motivador da reavaliação do marco regulatório e da gestão da qualidade da 

área de BPF de medicamentos foi o processo de adesão ao PIC/S, derivado do interesse da 

Anvisa em fortalecer sua atuação e imagem internacional com o objetivo de trazer benefícios 

no âmbito nacional com foco no bem público. A busca da Anvisa pela ocupação de espaços 

internacionais e a participação mais ativa nos foros internacionais com as Autoridades 

Sanitárias mais robustas e maduras objetiva a qualificação da instituição e o delineamento de 

mecanismos de convergência de requisitos e processos regulatórios. Nesse sentido, a agência 

busca a adaptação às mudanças globais com a manutenção da identidade e interesses nacionais, 

como apontado no estudo de Farazmand (2001). Esse argumento foi apresentado por diversos 

entrevistados como E1: “para a Anvisa como um todo estar entrando em um [...] organismo [...] 

internacional, é uma visibilidade boa” e E7: “Fora isso, a gente teria um fortalecimento da 

atuação da Anvisa. Eu acho que a marca Anvisa é fortalecida quando a gente está no PIC/S. A 

gente fortalece a instituição e fortalece também a tomada de decisão.”. Essa ideia foi expressa 

também nas perspectivas de E2 e E3.  

 

[...] necessidade da Anvisa se fazer presente entre as discussões correntes entre 

Autoridades Sanitárias provenientes de países cujos mercados farmacêuticos são mais 

regulados e portadores de sistemas de inspeção sanitárias mais maduros e robustos. 

(E2) 
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E ele [um ex-diretor da Anvisa] tinha uma visão muito ampla da necessidade que era 

fortalecer a imagem internacional da agência para refletir isso também nos produtos 

brasileiros lá fora. [...] Então, ocupar espaços internacionais relevantes era uma 

estratégia da agência para fortalecimento da sua imagem internacional, [...] como 

reflexo, uma vez que sua imagem internacionalmente está muito fortalecida, o 

benefício nacional é visível. [...]. A agência precisa enquanto reguladora e país 

pensando também para que os interesses nacionais também sejam representados 

nesses fóruns [...]. (E3) 

  

 Como criticada por Huynh-Ba e Sassi (2018), a atuação da Anvisa ainda carece de 

harmonização e flexibilidade em comparação com outras agências reguladoras. Essa visão é, 

em parte, compartilhada pelo setor produtivo e identificada pela própria agência. Portanto, para 

endereçar essas lacunas reconhecidas por diversos atores, a atuação da Anvisa tem se voltado 

cada vez mais para a integração e participação ativa em fóruns internacionais como o PIC/S, 

ICH, IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) e OMS buscando dentre outros 

benefícios a harmonização (pelo menos parcial) e convergência regulatória.  

Na percepção de E2, um dos principais fatores que motivaram a reavaliação da política 

foi a “dinâmica mundial de convergência, de troca de informações e de harmonização de 

procedimentos”. Essa tendência global foi identificada também na fala de E11: “Então não faz 

sentido o Brasil tratar de uma forma, quando todo o restante do mundo está tratando de outra. 

Eu entendo que essa aproximação com o PIC/S, essa harmonização dos nossos processos de 

trabalho, ele melhora, ele é uma melhoria que é a nível global.”. O mesmo entendimento é 

apresentado por E12: “Bom, padronização precisa existir [...]. Não é possível atualmente a 

gente fazer uma inspeção ou seguir uma determinada conduta aqui no Brasil e ser diferente, por 

exemplo, do que acontece nos EUA, na Europa, enfim em todo o mundo.”.  

Sob a perspectiva de E13, essa harmonização e convergência regulatória agregam 

agilidade ao processo regulatório, como extraído de uma de suas citações: “Eu vejo assim, 

padronização dos requisitos em todos os níveis para você reduzir todas as perdas [...] que há de 

recursos e tempo [...], os requisitos regulatórios, para agilizar o processo”. Essa visão é 

compartilhada também por E7.   

 

A primeira questão que eu acho que a gente eleva na questão de adesão ao PIC/S é a 

questão de harmonização de medidas relacionadas à inspeção de empresas 

farmacêuticas, mas a possibilidade de você ter o melhor, os melhores instrumentos 

regulatórios que o mundo utiliza e atualizar isso com mais agilidade, dentro do 

processo regulatório. (E7) 

 

 Assim como apontado por Stone (2017), no caso estudado, uma das motivações para a 

transferência de política advém de uma percepção de falhas na política local que poderiam ser 

superadas com o aprendizado do sucesso de uma inovação de outro lugar. Nesse sentido, essa 
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percepção foi observada nos aspectos do processo de tradução que envolveram as alterações do 

marco regulatório e da gestão da qualidade da área de inspeção de BPF de medicamentos. Essa 

percepção foi identificada na visão de diversos entrevistados como E2, E3, E5, E6 e E14.  

A respeito do marco regulatório, E2 cita a “necessidade [...] de atualização das normas 

do SNVS relacionadas às BPF de medicamentos, já que a RDC 17 foi publicada [...] em abril 

de 2010”. Essa mesma visão é compartilhada por E3 que menciona “a gente usava da OMS era 

uma versão que estava defasada em 16 anos mais ou menos. A OMS já tinha evoluído algumas 

versões e a gente ainda não tinha equiparado” e por E14: “A mudança, a atualização do marco 

regulatório, ele foi principalmente porque a gente estava com um marco bem defasado. A gente 

seguia a nossa regulamentação, ela estava ainda baseada na OMS de 2003”. Adicionalmente, 

E7 destaca a importância da continuidade da atualização do marco regulatório de BPF: “Eu 

acho que a gente ganha a priori, com a [...] harmonização, [...], não deixar ela obsoleta como 

acontecia com [...] a última regulamentação que a gente tinha, a 17 [RDC 17/2010], que tratava 

da OMS de 2003”. Já com relação à gestão da qualidade da área de inspeção, E5 expõe que a 

atualização desse tema procura focar mais no risco sanitário.  

 

E o outro foi a mudança da classificação do processo de inspeção, classificação da 

empresa. [...] Não tanto como uma exigência dos critérios do PIC/S, mas pelo fato da 

gente identificar que tinha deficiências, ele proporciona deficiência na ação da 

vigilância sanitária, na ação fim mesmo. Então, [...] o fato de estar uma empresa 

insatisfatória não ensejava uma ação eventualmente. E aí a gente ficava na dúvida, 

mas ok, ela está insatisfatória, mas ela pode fabricar ou não pode fabricar aquele 

produto, aquilo é seguro ou não é? (E5).  

 

 A escolha pela adesão ao PIC/S inclui o fato de que o mesmo é um fórum de cooperação 

que se destaca internacionalmente no assunto de harmonização de regulamentações e atividades 

relacionadas às atividades de inspeção de medicamentos. Como apontado por E2, havia a 

“necessidade de participar de um foro mais atuante e dinâmico como o PIC/S”. Nesse sentido, 

a cooperação entre os países membro é incentivada, o que contribui para o aprimoramento dos 

processos de trabalho das diferentes autoridades. Outras vantagens incluem a oportunidade de 

capacitação e o ganho de experiência dos servidores que serão responsáveis pelas melhorias no 

SNVS, contribuindo para a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas no âmbito 

nacional.   

 Essas motivações foram ressaltadas por E1 ao mencionar que “o ganho disso é que 

participando de discussões internacionais acaba desenvolvendo os servidores que participam 

disso. [...] Então vai ter uma certa voz e poder também capacitar melhor [...] Não é 

simplesmente internalizar uma cópia”, por E2: “prover oportunidades de treinamento aos 
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inspetores [...] além da existência da PIC/S Inspectorates Academy (PIA), [...] a Academia dos 

Inspetores”, além de E3.   

 

[...] além de ser uma ferramenta de qualificar os técnicos da agência também. Expor 

o técnico às discussões internacionais promove um amadurecimento, ou fornece uma 

visão mais global que se ele estivesse simplesmente na sua baia, analisando dossiê, 

ele provavelmente não teria de forma tão automática. (E3) 

 

 Além disso, os membros do PIC/S são reconhecidos como autoridades que possuem 

capacidade regulatória equivalente, o que facilita a realização de outros acordos internacionais 

e o intercâmbio de informações com outras autoridades sanitárias. Esse mecanismo de troca de 

informações busca também a racionalização dos processos regulatórios brasileiros e recursos 

disponíveis para as atividades de inspeção e fiscalização de medicamentos. De acordo com E1 

“[...] a troca de informações ficaria bem mais simples e também geraria um ganho de custo 

[...]”. De maneira convergente E7 destaca que:  

 

Uma outra questão, a gente tem a possibilidade de otimizar recursos e de focar em 

mercados menos regulados, de menor atuação dentro desses padrões internacionais. 

[...] E a gente racionalizar nossos processos aqui, tanto nas ações de inspeção quanto 

nas ações de fiscalização. (E7) 

 

Como apontado por diversos autores, a harmonização de requisitos técnicos é uma das 

possíveis respostas às limitações de recursos (GOUVEIA et al., 2015; COSTA, 2013; 

VILARINS; SHIMIZU; GUTIERREZ, 2012; RAGO; SANTOSO, 2008; JAIN SK; JAIN RK, 

2017). A rede de contatos disponível no PIC/S se mostra como uma importante ferramenta nas 

atividades de inspeção, mas também nas atividades de monitoramento do mercado com a rede 

de alertas de desvios de qualidade e recolhimento. Esse benefício no pós-mercado foi apontado 

por E3 e E7.  

 

Então já fazer parte do “rapid alert system” do PIC/S é algo bastante importante, mas 

além disso, ter a possibilidade de ter um contato direto [...] essa rede de contatos, eu 

acho que é algo bastante positivo também [...]. E eu acho que essa aproximação 

internacional [...] com as principais referências [...] promove um alinhamento que só 

traz benefícios, a meu ver. Principalmente para a população brasileira que vai ter 

acesso a bons produtos, com qualidade e o que eu acho mais importante, que os 

mesmos produtos que o Brasil consome são os mesmos que estão sendo monitorados 

por todo mundo. Então, na ocorrência de ter um problema de farmacovigilância, 

tecnovigilância, não é só aqui que a questão pode ser identificada. Pode ser 

identificada em qualquer lugar do mundo e a gente pode tomar providências. E a 

garantia da qualidade, a segurança dos produtos que a gente permite que a população 

brasileira consome, acaba sendo maior. (E3) 

 

O que [...] a gente também ganha em relação a isso, possibilidade de troca de 

relatórios, informações [...]. Eu acho que com isso a gente enriquece a nossa atuação 
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com essa troca de informações entre autoridades. Tanto no processo para certificação, 

mas também no processo de monitoramento dos produtos no mercado brasileiro. [...] 

Então eu acho que a gente amplia nossa ação em cima do pós-mercado e 

monitoramento. Do que vem para o Brasil e do que a gente produz aqui. (E7) 

 

 Portanto, as motivações observadas neste estudo para a adesão à governança global  

convergem para o que é descrito na literatura sobre limitação de recursos (GOUVEIA et al., 

2015; COSTA, 2013; VILARINS; SHIMIZU; GUTIERREZ, 2012; RAGO; SANTOSO, 2008; 

JAIN SK; JAIN RK, 2017), aperfeiçoamento da regulação com atuação na regulação 

internacional pela busca de novas políticas que objetivem a preservação da saúde humana 

(SILVA; COSTA; LUCCHESE, 2018) e reconhecimento de que nenhuma autoridade 

reguladora é capaz de fazer tudo sozinha (SILVA; TAGLIARI, 2016). Nesse caso mais 

especificamente, cada Estado isoladamente é incapaz de inspecionar e monitorar todas as 

empresas fabricantes de medicamentos do mundo. Além disso, os avanços tecnológicos nessa 

área são expressivos e impõem desafios para qualificação e capacitação dos reguladores 

(WEISS, 2009a). Outras motivações incluem a busca pelo fortalecimento das ações de 

regulação para reduzir o risco de comercialização de medicamentos de baixa qualidade no 

mundo (JAIN SK; JAIN RK, 2017), trazer benefícios econômicos para os fabricantes de 

medicamentos em território nacional, facilitar o acúmulo de conhecimento e aumentar a 

segurança de produtos (KOPPELL, 2008). 

 O marco regulatório de BPF de medicamentos anterior, vigente até agosto de 2019, a 

RDC 17/2010, era baseado no guia da OMS de 2003 e, portanto, estava obsoleto e já era 

premente a necessidade de sua atualização. Considerando o processo de adesão da Anvisa ao 

PIC/S, a utilização dos guias do PIC/S como referência para atualização tornou-se interessante 

já que nesse processo um dos requisitos para adesão é que o marco regulatório seja equivalente 

ao guia do PIC/S. Nesse sentido, a atualização conforme o PIC/S facilitaria o processo de 

adesão, conforme apontado por E3 “[...] na avaliação que a Anvisa fez na época, comparando 

o que existia e eventualmente o que a gente precisaria desenvolver, a gente entendeu que era 

mais vantajoso, simplificava mais, usar o marco do PIC/S.”. E14 também teceu comentários 

com a mesma perspectiva: “Considerando a intenção da Anvisa de entrar no PIC/S, a gente 

achou mais interessante [...] seguir a regulamentação do PIC/S que já era uma regulamentação 

adotada por outros países e por países com reconhecimento regulatório [...]”.  

Ademais, o processo de construção de um marco regulatório com a complexidade 

envolvida no tema de BPF de medicamentos e o esforço adicional que seria requerido para que 

este fosse equivalente ao PIC/S demandaria um longo tempo que não estava disponível nesse 

caso. A exemplo de outras autoridades sanitárias, como por exemplo o U.S. FDA, o processo 



 

 

59 

de verificação da equivalência do marco regulatório não é tarefa simples e no caso dos EUA 

durou aproximadamente 6 anos conforme ressaltado por E3.   

 Além disso, a adoção de um marco regulatório com base no guia do PIC/S tornou-se 

mais vantajosa em comparação com os guias da OMS anteriormente utilizados por diversos 

motivos. Dentre eles, foram citados por E2 “a maior dinamicidade do PIC/S em promover as 

atualizações dos referidos documentos” e o “objetivo em harmonizar os procedimentos de 

inspeção no mundo, por meio do desenvolvimento de padrões comuns no campo das BPF de 

medicamentos”. Nesse sentido, com um marco regulatório mais harmonizado com diversas 

outras autoridades sanitárias do mundo, a entrada dos produtos fabricados em território 

brasileiro em outros mercados é facilitada e há também uma contribuição ao desenvolvimento 

da indústria farmacêutica nacional como apontado por E3 e E7. Do ponto de vista de E13, essa 

harmonização acelera o desenvolvimento de tecnologias “para poder acelerar a produção de 

medicamentos e baixar o preço”.  

 

A gente [...] tomou a decisão de migrar pelo marco PIC/S por entender que é o que a 

maior parte do mundo utiliza. Então numa eventual, considerando que um dos 

benefícios de entrar no PIC/S é facilitar o comércio, tanto para a gente exportar, mas 

também pra gente receber medicamentos de qualidade, a gente facilitaria se o 

fabricante brasileiro atendendo a normativa da Anvisa também atendesse a normativa 

de grande parte do mundo. (E3) 

 

[...] o fortalecimento das indústrias nacionais também passa por fortalecimento da 

atuação sanitária. [...] Acho que o produto do Brasil se torna mais competitivo também 

para entrar em novos mercados. [...] E o que a gente tem que buscar é que as nossas 

indústrias tenham esse fortalecimento tanto para atuar no nosso mercado, mas para 

atuar no mercado externo. (E7) 

 

No cenário da pandemia de Covid-19, que acometeu o Brasil em 2020, foi evidenciada 

a importância do desenvolvimento industrial nacional dos fabricantes de medicamentos, 

insumos farmacêuticos e outros produtos essenciais para saúde. Alguns entrevistados 

levantaram também a questão de que um marco regulatório atualizado de acordo com os 

padrões de excelência internacional contribuiria para a melhoria da qualidade dos 

medicamentos fabricados em território brasileiro.   

A parcela do processo de inspeção que trata da classificação das empresas, conforme os 

achados da inspeção, foi reavaliada a partir da identificação da própria Anvisa de que o enfoque 

das ações após a inspeção deveria se dar nas medidas sanitárias aplicáveis aos produtos de 

acordo com o risco para o paciente, e não na concessão do certificado de BPF de medicamentos.  

 Já com relação aos procedimentos de planejamento, organização e condução das 

inspeções, processo de qualificação e capacitação de inspetores e coordenação e delegação das 



 

 

60 

atividades de inspeção, os mesmos foram alterados em função da necessidade de algumas 

adequações para o processo de adesão ao PIC/S e para que se tornassem mais robustos.  

 De acordo com os entrevistados, as consequências da não aderência à governança global 

incluem o risco de estagnação da qualidade da atuação reguladora, não ter representação no 

cenário internacional e perder a oportunidade de atuar pelos interesses da sua nação. Segundo 

E3, a não aderência à governança global poderia acarretar o “risco de você não ter voz ativa, de 

não se ver representado” e poderia provocar um “descolamento regulatório da Agência”. Com 

uma visão similar, E8 afirma que “A consequência para a gente como agência seria ficar em 

segundo plano no panorama internacional.”.  

Na perspectiva de E11, há um possível impacto no SNVS com a “fragilização do sistema 

de vigilância como um todo”, e na qualidade dos produtos (“eu entendo que a qualidade final 

do medicamento fornecido pra população ia decair bastante”). De maneira similar à E11, E14 

afirma que “a gente continuar tendo uma regulamentação de Boas Práticas defasada e que pode 

impactar na qualidade dos produtos [...]”.  

Outra questão levantada pelos entrevistados, foi o possível impacto econômico e o risco 

de ser uma barreira ao comércio de medicamentos. Nesse sentido, E8 menciona: “[...] é muito 

ruim para a questão econômica do setor farmacêutico se a gente não está pareado com a 

regulamentação internacional. [...] Você vai ficando com critério diferente e você fecha 

mercado.”. Já E14 cita que “acho que a gente continuaria tendo uma questão de um problema 

relacionado à aceitação dos produtos do Brasil em outros países.”.  

Adicionalmente, outras consequências levantadas envolvem “um possível 

enfraquecimento do SNVS e do próprio setor produtivo instalado em território brasileiro” como 

apontado por E2 e E12 e falta de padronização nas ações executadas pelos entes do SNVS como 

ressaltado por E10 e E4.   

 

Eu acho que a perda seria não ter tido esses avanços. Ia continuar na mesma lógica de 

trabalho que tinha antes [...] O processo não avançava. Então aí a Anvisa tinha um 

procedimento muito mais detalhado e não conseguia colocar alguma coisa no mesmo 

nível de detalhamento no âmbito tripartite. Sendo que hoje a gente já vê, quando a 

gente vai adotar um documento, a gente já adota integralmente o que foi decidido no 

tripartite porque é a mesma coisa. (E4) 

 

 Na visão da maioria dos atores que atuaram no Brasil a influência da governança global 

na regulamentação de BPF de medicamentos não representa um risco à soberania nacional. Foi 

ressaltado que o processo de adesão ao PIC/S estabelece uma relação de confiança mútua e 

cooperação entre as autoridades, não há, portanto, obrigatoriedade de reconhecimento mútuo 
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das inspeções realizadas pelas autoridades sanitárias. Essa visão pode ser exemplificada pelas 

falas de E12, “não vejo essa questão de risco à soberania nacional, muito pelo contrário”, de 

E13, “não acho que isso vai afetar a soberania do país” e de outros entrevistados como citado a 

seguir.  

 

Ainda que para a adesão ao PIC/S, como membro, não seja compulsório adoção 

integral de suas respectivas diretrizes e anexos de BPF, e sim a comprovação e 

manutenção de sistema de gerenciamento do processo de inspeção equivalente, 

respeitando-se, inclusive as questões de soberania nacional e a organização do 

ordenamento e estrutura jurídica de cada país. (E2) 

 

Da gente fazer acordos, não só mais acordos de confidencialidade, mas de confiança 

entre autoridades. Esses acordos de confiança eles vêm no sentido de não de você 

aceitar tudo que está na outra autoridade, não de reconhecimento automático, mas isso 

facilita para gente também entrada em novos mercados. [...] E a questão de perder 

autonomia eu acho que fortemente não. Muito pelo contrário, a minha opinião é 

fortemente ao contrário. [...] isso não enfraquece a soberania nacional. (E7) 

 

[...] Não. Não vejo de forma alguma [o processo de harmonização, de adesão à 

governança global, como um risco à soberania nacional]. Eu acho que é justamente o 

contrário, quando você não vai se harmonizando, você vai ficando para trás. [...] com 

certeza eu não vejo como risco para soberania nacional. (E8) 

 

Eu não considero como um risco uma vez que [...] a questão da harmonização dos 

procedimentos, ela é muito bem vista internacionalmente porque acaba gerando até 

[...] um benefício para circulação dos produtos sempre que todo mundo segue o 

mesmo padrão. [...] E também, de qualquer forma, a adesão ao PIC/S, ela não 

representa nenhum reconhecimento mútuo ou perda de algum poder. [...] o PIC/S ele 

é somente um mecanismo de intercâmbio, ele é um mecanismo de cooperação. (E14) 

 

 Nesse sentido, o processo de adesão ao PIC/S procurar avaliar se o mecanismo de 

regulação das BPF de medicamentos é equivalente entre as autoridades sanitárias membro. 

Portanto, há o reconhecimento pelo próprio PIC/S da necessidade de adaptações para o cenário 

nacional de acordo com as particularidades relacionadas a cada mercado e às características 

populacionais que devem ser respeitadas (características econômicas, sociais). O que se busca 

é a convergência regulatória e uma relação de cooperação com a participação ativa na sua 

construção, não necessariamente a harmonização total dos requisitos e processos como 

destacado por E7 e E13.  

 

Estou voltando nessa palavra confiança porque eu acho que esse é o caminho. 

Aumentar as ações de confiança entre autoridades. Não o caminho de harmonização 

100%, porque vai depender de questões relacionadas ao próprio mercado [...] que têm 

que ser respeitadas. As questões relacionadas ao mercado, as características 

populacionais e a questão da convergência regulatória, mas focado no processo de 

confiança. (E7) 

 

Mas é um movimento que a gente vê que é um movimento global. Então, todos os 

países estão caminhando para ter essa conjunção [...] dos requisitos, dessa 
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harmonização [...] a gente não está falando de harmonização 100%, é uma 

convergência de requisitos [...]. (E13) 

 

No contexto abordado, o PIC/S e a OMS representam importantes estruturas de 

cooperação internacionais que influenciam de maneira relevante a regulação das BPF de 

medicamentos. Como apontado por Faria (2018), essas estrtuturas são elementos importantes 

na difusão, transferência e influência de políticas públicas domésticas de seus Estados membros 

(como no caso da OMS) ou não membros (como no caso do PIC/S). No caso brasileiro, essa 

influência exercida pela OMS e PIC/S na regulação de BPF de medicamentos foi muito 

significativa. O PIC/S contribui para a formação, legitimidade e operação de uma rede 

transnacional dinâmica e seus objetivos contemplam a construção de uma arena de diálogo, 

definição de padrões e troca de informações. Diferentemente do apontado por Faria (2018), 

nesse caso não foi identificado pelos entrevistados o fenômeno de desnacionalização da 

política, considerando que as particularidades do cenário nacional foram respeitadas e que as 

adaptações foram feitas de acordo com o contexto brasileiro.  

 Os entrevistados exaltaram também a visão de que a aderência à governança global 

fortalece a imagem institucional da agência e traz benefícios que favorecem o mercado 

brasileiro. Essa questão foi abordada, por exemplo, por E7 que ressalta a importância das 

relações de confiança entre autoridades sanitárias: “E essa questão de confiança, ela aumenta, 

fortalece a questão da instituição e fortalece o Brasil também”. Nesse aspecto, a interpretação 

é de que esses processos de aproximação internacional promovem justamente a manutenção e 

fortalecimento da soberania nacional e do poder do Estado, em consonância com o apontado 

por Ronit (2001).  

O interesse em participar dos fóruns internacionais influenciando a regulação de 

medicamentos busca a proteção dos interesses e particularidades nacionais, principalmente 

considerando o fato de que o Brasil é um grande comprador governamental de medicamentos 

em função do desenho do SUS. Esse enfoque na saúde pública e no impacto para o SUS é 

intensamente frisado por E3. Ao invés de ameaça à soberania nacional e resultado de um 

processo de cooptação, a participação ativa nesses fóruns pode ser encarada como uma 

estratégia para defender os interesses nacionais no que tange aos aspectos sanitários, de 

promoção e proteção da saúde, e econômicos.  

 

[...] a partir do momento que a Anvisa ela tem a visão de fornecer os medicamentos 

para promover acesso, deixar que a população brasileira tenha acesso aos melhores 

medicamentos [...] e, ao mesmo tempo que entende que a Anvisa não pode ser uma 

barreira a exportação, que a gente tem que fazer todo o possível pra primeiro: zelar 
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pela saúde humana, mas não atrapalhando o comércio, nem exportação, nem 

importação, é algo que a agência é muito consciente de uns anos para cá. [...] E o país 

da forma, do tamanho que é, a responsabilidade que o SUS traz de promoção ao 

acesso, de todo mundo tem direito à saúde, o SUS sendo o principal comprador de 

medicamentos e dispositivos médicos no país. Não tem como a autoridade sanitária 

não participar, não ter voz ativa. [...] Não é só por causa de consumo, mas é porque 

somos o principal sistema público de saúde e o principal comprador internacional 

público de saúde. [...] O órgão regulador não pode estar alheio a essas discussões.” 

(E3) 

 

A respeito do aspecto econômico, E13 cita que “eu acho que assim, é fundamental isso 

até para reduzir custos. [...] O Brasil, o Ministério da Saúde, compra em torno de 33% de toda 

produção nacional porque distribui medicamentos para o SUS [...] então, ele precisa comprar 

com preço baixo. Isso é uma dinâmica.”. Adicionalmente, E3 também menciona a facilidade 

de acesso a outros mercados.  

 

Possibilitar que as empresas que fabricam, optam por fabricar aqui também possam 

acessar outros mercados sem grandes esforços [...]. Então a mesma facilidade que as 

empresas têm lá para acessar o mundo inteiro a gente também está dando com essa 

aproximação internacional para essas empresas acessarem mais mercados sem 

necessidade de um esforço adicional. (E3) 

 

 Portanto, os achados desta pesquisa convergem para a terceira perspectiva teórica 

apontada por Farazmand (2001) sobre a globalização e suas implicações para a administração 

pública moderna. De acordo com essa perspectiva, a globalização é encarada como um processo 

inevitável que não deve ser temido e no qual as funções do governo são mantidas e a soberania 

nacional é fortalecida. Nesse cenário, de acordo com os entrevistados, não foram identificados 

movimentos de grupos de interesse organizados que tenham pressionado a agência a 

implementar demandas internacionais que não condissessem com o interesse público no âmbito 

da saúde.  

4.2.4. Fontes  

 Um dos principais impulsionadores das alterações no campo da regulação de BPF de 

medicamentos foi o processo de adesão ao PIC/S iniciado em 2010. Apesar dessa forte 

influência, o processo de aproximação com a regulação internacional vem ocorrendo ao longo 

dos anos, não exclusivamente focado no PIC/S. Nesse sentido, a influência da governança 

global nas ações da gestão pública local, como apontado por Faria (2018), Fontoura (2013), 

Guedes (2013) e Farazmand (2001), é evidente também na área de regulação de BPF de 

medicamentos. O objetivo desses movimentos de aproximação é contribuir para o 

aprimoramento do sistema brasileiro de inspeções. Considerando que muitas autoridades de 
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referência são membros do PIC/S, houve uma influência positiva no processo de adesão da 

Anvisa ao PIC/S. Com essa aproximação da governança global e com a experiência da equipe 

de inspeção da Anvisa que já havia atuado no setor regulado, ao longo do tempo foram sendo 

realizados movimentos no sentido de adotar e estruturar um modelo de sistema de gestão da 

qualidade nas atividades de inspeção de BPF de medicamentos como apontado por E3.  

 

[...] esse processo de aproximação internacional, de entendimento, de consulta, ele já 

vinha acontecendo em diferentes momentos. Nunca focado exclusivamente no PIC/S. 

Era um esforço maior de entendimento de como o sistema de inspeção dos países 

funcionava e como essa experiência internacional poderia melhorar ou poderia 

contribuir para o aprimoramento do sistema brasileiro. (E3) 

 

 Autoridades sanitárias de diversos países foram utilizadas como referência nesse 

processo de construção desde a criação da Anvisa, incluindo a Alemanha, Canadá, Dinamarca, 

EUA, México e Reino Unido. Além disso, outras referências internacionais como a European 

Medicines Agency (EMA), OMS e o Medical Devices Single Audit Program (MDSAP) também 

foram inspirações para diversas atividades e processos conduzidos na área de inspeção de BPF 

de medicamentos brasileira. Essas diversas influências foram apontadas por E3 “várias agências 

ao longo da história da GGFIS [...] inspiraram o processo de organização [...] teve uma 

articulação grande na época com a Alemanha que é um país que tem seu sistema descentralizado 

também [...]” e por E6, “O 14 [POP-O-SNVS-014], quando ele foi feito, aí eu também 

participei, [...] ele foi baseado mais no do Canadá.”.  

 Foi identificado que o aprendizado deriva também de experiências prévias de auditorias, 

como a realizada pela OMS em 2009 relacionada a vacinas e o processo de inclusão da Anvisa 

no White List da comunidade europeia que atesta a equivalência do controle de insumos 

farmacêuticos brasileiro com o europeu. Especialmente esse processo de avaliação realizada 

pela comunidade europeia, que ocorreu entre os anos de 2013 e 2015, contribuiu para as 

melhorias necessárias no SNVS e sinalizou ao Brasil as características esperadas de um sistema 

de vigilância maduro que o PIC/S requer como ressaltado por E3. O aprendizado parte também 

das experiências adquiridas pela equipe técnica desde o início do processo de inspeções 

internacionais realizadas pela Anvisa no início dos anos 2000. 

 

Então o processo de passar por essa avaliação, que foram várias visitas da comunidade 

europeia aqui [...] e avaliando o sistema, fazendo auditorias no sistema, também 

contribuiu pra que fosse ao longo do tempo fazendo pequenos ajustes e pelo menos 

dando sinalizações bastante claras do que era esperado num sistema maduro que 

coincidentemente é o que o PIC/S também pede [...]. (E3) 
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 Como membro da OMS, as primeiras regulamentações de BPF de medicamentos 

brasileiras se basearam nos guias da OMS, como ocorreu com a Portaria SVS/MS n° 16, de 6 

março de 1995, RDC nº. 134/2001, RDC nº. 210/2003 e RDC 17/2010 como reportado por E2. 

A mais recente atualização do marco regulatório brasileiro de BPF de medicamentos ocorreu 

com a publicação da RDC 301/2019 e das INs numeradas de 35 a 48 que teve como fonte o 

guia de BPF do PIC/S PE 009-14 (PIC/S, 2018a) e seus respectivos anexos (PIC/S, 2018b). No 

quadro 5 estão apresentadas as referências internacionais do atual marco regulatório brasileiro. 

 

Quadro 5: Referência internacional do marco regulatório brasileiro de BPF de medicamentos 

de 2019. 

 
Marco regulatório brasileiro Referência internacional 

RDC 301/2019 – Diretrizes Gerais de Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos 

Guia PIC/S de Boas Práticas de Fabricação de 

medicamentos – Parte I 

RDC 69/2014 – BPF de Insumos Farmacêuticos Guia PIC/S de Boas Práticas de Fabricação de 

Insumos Farmacêuticos – Parte II 

IN 35/2019 – Medicamentos Estéreis PIC/S Guia – Anexo 1 (Manufacture of sterile 

medicinal products) 

IN 36/2019 – Insumos e Medicamentos Biológicos PIC/S Guia – Anexo 2 (Manufacture of biological 

medicinal substances and products for human use) 

IN 37/2019 – Radiofármacos PIC/S Guia – Anexo 3 (Manufacture of 

radiopharmaceuticals) 

IN 38/2019 – Gases Medicinais PIC/S Guia – Anexo 6 (Manufacture of medicinal 

gases) 

IN 39/2019 – Medicamentos Fitoterápicos PIC/S Guia – Anexo 7 (Manufacture of herbal 

medicinal products) 

IN 40/2019 – Amostragem de Matérias-Primas e 

Materiais de Embalagem 

PIC/S Guia – Anexo 8 (Sampling of starting and 

packaging materials) 

IN 41/2019 – Líquidos, Cremes e Pomadas PIC/S Guia – Anexo 9 (Manufacture of liquids, 

creams and ointments) 

IN 42/2019 – Medicamentos Aerossóis 

Dosimetrados Pressurizados 

PIC/S Guia – Anexo 10 (Manufacture of pressurised 

metered dose aerosol preparations for inhalation) 

IN 43/2019 – Sistemas Computadorizados PIC/S Guia – Anexo 11 (Computerised systems) 

IN 44/2019 – Radiações Ionizantes da Fabricação 

de Medicamentos 

PIC/S Guia – Anexo 12 (Use of ionising radiation in 

the manufacture of medicinal products)  

IN 45/2019 – Medicamentos Experimentais PIC/S Guia – Anexo 13 (Manufacture of 

investigational medicinal products) 
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IN 46/2019 – Medicamentos Hemoderivados PIC/S Guia – Anexo 14 (Manufacture of medicinal 

products derived from human blood or plasma) 

IN 47/2019 – Qualificação e Validação PIC/S Guia – Anexo 15 (Qualification and validation) 

RDC 112/2016 – Liberação Paramétrica PIC/S Guia – Anexo 17 (Real Time Release Testing 

and Parametric Release) 

IN 48/2019 – Amostras de Referência e Retenção PIC/S Guia – Anexo 19 (Reference and retention 

samples) 

Fonte: adaptado do procedimento interno da GGFIS (POP-GGFIS-009).  

 

 A escolha pelo PIC/S ocorreu, pois é uma estrutura de cooperação internacional de 

referência que congrega autoridades sanitárias que buscam cooperação para enfrentar os 

desafios da identificação, entendimento e enfrentamento de questões relacionadas às inspeções 

de BPF de medicamentos. Como apontado por E3 “os espaços de discussão do PIC/S eles são 

muito úteis.”. Além disso, a sua regulamentação disponível na forma de guias já é convergente 

e equivalente às autoridades sanitárias mais relevantes no cenário global. Na visão de E7, há 

um reflexo na qualidade regulatória, “isso nos força a ter os melhores padrões de regulamento 

harmonizado com as principais autoridades”. Como apontado por E2, os documentos do PIC/S 

são mais bem estruturados, mais objetivos e atualizados com maior frequência em comparação 

com os da OMS.  

Ademais, o marco regulatório do PIC/S proporciona uma maior competitividade para 

as empresas instaladas no território brasileiro ao harmonizar e flexibilizar alguns requisitos 

técnicos como, por exemplo, o compartilhamento de áreas fabris evitando a criação de uma 

barreira para entrada de produtos estrangeiros que já cumprem esses guias e que são importantes 

do ponto de vista de acesso de medicamentos para a população, como destacado por E3. A 

respeito da maior flexibilidade, E13 aponta, “eu estava acompanhando de longe e eu já vinha 

trabalhando no Sindusfarma com a perspectiva de ter o PDE como um benefício para as 

empresas poderem compartilhar produtos, para mim foi excelente quando saiu esse ponto 

específico da PDE.”. E3 também comenta sobre o mesmo assunto e destaca que essa 

flexibilidade 

A própria questão relacionada a contaminação cruzada. Nosso marco [...] tinha uma 

diferença muito importante [...] então isso também era algo necessário e até promove 

competitividade das empresas e também não cria barreira para entrada de produtos 

estrangeiros né, que já cumprem esses guias. (E3) 

 

 Nessa situação, foi notado também o fenômeno de policy boosterism descrito por 

Albrecht et al (2017). No caso em tela, o PIC/S atua como uma estrutura que busca facilitar a 

mobilidade da sua abordagem para outros lugares estabelecendo as boas práticas e os 
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especialistas no assunto. Stone, Porto de Oliveira e Pal (2020) também identificam a cooperação 

internacional como um “campo fértil para polinização cruzada de ideias, modelos e 

experiências políticas”. Esse contexto facilita a circulação de inovações e políticas entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Outra abordagem identificada no mecanismo de atuação do PIC/S é a diplomacia 

científica apresentada por Legrand e Stone (2018). Nesse aspecto, a racionalidade, a ciência e 

a tomada de decisão baseada em evidências são questões evidentes que permeiam as relações 

no PIC/S que buscam o enfrentamento de desafios globais na área das BPF de medicamentos.    

 Além do marco regulatório, recentemente foi atualizado também o processo de inspeção 

sanitária de estabelecimentos fabricantes de medicamentos. Nesse processo, foi incorporada 

parte dos conceitos e sistemática utilizada pela autoridade sanitária dos EUA (U.S. FDA) no 

que tange a classificação dos estabelecimentos fabricantes de medicamentos de acordo com a 

postura da empresa frente aos achados das inspeções. O processo de inspeção sanitária foi 

atualizado com base no processo dos EUA, pois o mesmo foca de maneira mais evidente as 

ações sanitárias aplicáveis aos produtos disponíveis no mercado. Nesse novo modelo, a lógica 

dominante deixa de ser a concessão do certificado de BPF e passa a se orientar mais para a 

mitigação do risco sanitário associado ao produto. Como destacado por E14 “a gente achou que 

o modelo que o FDA seguia era um modelo mais interessante porque ele não focava no 

certificado, ele focava nos produtos.”. Conforme exposto por E2 “a sistemática do U.S. FDA 

foi incorporada ao POP-O-SNVS-014 com o objetivo de tornar tanto o processo de inspeção 

quanto a adoção de medidas administrativo-sanitárias em relação aos estabelecimentos e 

produtos mais lógicas e racionais”.  

 A escolha do U.S. FDA se baseou também no fato de que esse modelo não “rotula” a 

empresa e garante de maneira mais robusta que os produtos que oferecessem risco à saúde da 

população não sejam comercializados. A classificação é atribuída de acordo com o 

comportamento da empresa frente à identificação de não conformidades com relação às BPF 

de medicamentos como apontado por E5.  

 

[...] porque o FDA não tem a classificação [...] satisfatório, insatisfatório. [...] A gente 

não queria mais dar um rótulo para a empresa. A gente queria impedir que produtos 

que tivessem risco fossem comercializados. E aí a gente entendeu que esse modelo do 

FDA poderia ser útil para o que a gente estava querendo. (E5) 

 

 Ademais, na visão de diversos entrevistados, esse novo modelo traz maior 

responsabilidade para o setor produtivo que é incentivado a adotar voluntariamente as medidas 

sanitárias para mitigação do risco associado aos produtos a partir da identificação de desvios 
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de qualidade e nas BPF. Essa questão foi apontada por E10 que destaca que “fica na 

responsabilidade da empresa adotar as ações”, por E5 e E13. Nesse sentido, a empresa pode 

voluntariamente adotar um recolhimento ou interromper a produção até adequação dos 

requisitos sanitários. Esse comportamento proativo traz vantagens à empresa em comparação à 

situação em que se observa a total inação da empresa em mitigar o risco.  

 

[...] a gente entendeu que esse modelo do FDA poderia ser útil para o que a gente 

estava querendo. Que é no caso que a [..] empresa pro ativamente opte por retirar o 

que ela precisa retirar. E aí ela teria um benefício em termos de classificação. [...] que 

ela se desenvolva no sentido de ela mesma tomar as ações que ela tem que tomar, 

porque a responsabilidade é dela primeiramente. (E5) 

 

[...] é um processo que dá mais responsabilidade para elas [empresas] [...] traz para a 

indústria farmacêutica uma grande responsabilidade. E ela tendo consciência de que 

determinados processos podem trazer um risco determinado para o produto, para o 

paciente, e ela tem que tomar as medidas ali na hora [...]. (E13) 

 

 Já os outros processos relacionados à inspeção de BPF foram baseados em processos e 

ferramentas da OMS, PIC/S e de autoridades sanitárias do Canadá e Reino Unido. Esses 

processos incluem diversas atividades relacionadas às inspeções como planejamento, 

organização, condução e avaliação de risco. A escolha pelas fontes de consulta foi sendo 

alterada ao longo do tempo em função da disponibilidade e acesso às informações e qualidade 

e robustez das ferramentas e processos. 

 O programa de qualificação e capacitação dos inspetores foi traduzido a partir de uma 

mistura de várias fontes incluindo o PIC/S e as autoridades sanitárias do México e Dinamarca. 

Um dos importantes requerimentos para adesão ao PIC/S é o programa de qualificação e 

capacitação dos inspetores. Para tornar o programa mais robusto de acordo com os 

requerimentos do PIC/S foi realizado benchmarking com as autoridades sanitárias do México 

e da Dinamarca que representam exemplos de países em desenvolvimento e desenvolvidos, 

ambos membros do PIC/S conforme apontado por E5: ”pensando que a Dinamarca e o México 

são autoridades do PIC/S”.    

 Já o processo de auditoria dos entes do SNVS foi totalmente baseado nos critérios 

utilizados pelo PIC/S para avaliação de seus membros. Dessa maneira, a mesma ferramenta 

utilizada pelo PIC/S para avaliação de seus membros passou a ser adotada pela Anvisa para 

avaliação do SNVS no cenário brasileiro. Com o uso da mesma ferramenta, caso a adesão ao 

PIC/S seja concretizada, a auto avaliação do SNVS seria feita de maneira antecipada à avaliação 

do PIC/S e seria possível a correção de eventuais desvios observados para permitir a 

manutenção como membro do PIC/S. No PIC/S, a ferramenta de auditoria utilizada consta no 



 

 

69 

documento OS/W 1/2005 (Rev. 2), Annex, PIC/S Assessment & Joint Reassessment 

Programme, Revised PIC/S Audit Checklist de 20 de outubro de 2014 (PIC/S, 2014).  

 Como parte do processo de auditoria dos entes do SNVS, há as chamadas “inspeções 

observadas” realizadas pela Anvisa que acompanha as inspeções da Vigilância Sanitária (Visa) 

local. O formato dessas inspeções observadas foi inspirado, em parte, pelo procedimento 

adotado pelo MDSAP em produtos para saúde. A referência do MDSAP veio da experiência 

prévia de E5 que atuou com o MDSAP na Anvisa.  

 

[...] inclusive algumas coisas ali [do MDSAP] a gente se inspirou de lá para trazer 

para o processo de inspeção observada do sistema [...]. Dos procedimentos do 

MDSAP de inspeção observada a gente trouxe para procedimentos de inspeção 

observada nosso aqui [medicamentos] os comportamentos, a condução, as etapas. 

(E5) 

4.2.5. Implementação  

 Frente aos desafios impostos pela globalização na área de BPF de medicamentos 

anteriormente descritos, se observa que no campo de estudo desta pesquisa o Brasil optou por 

adotar a terceira estratégia apresentada por Farazmand (2001) para lidar com a globalização. 

Nesse sentido, decidiu-se pelo caminho da adaptação acompanhada pela inovação 

administrativa para harmonização dos interesses internacionais com os nacionais. Assim, os 

desafios foram transformados em oportunidades para o desenvolvimento nacional em 

consonância com os padrões globais e mantendo a supervisão e o controle nacional.  

 O aprendizado que parte das diversas fontes internacionais é traduzido em diferentes 

graus para o cenário brasileiro. Desde as primeiras regulamentações brasileiras sobre BPF de 

medicamentos se observa a influência da governança global, notadamente a OMS. Com a 

criação da Anvisa, a regulação de BPF de medicamentos continuou sofrendo influência da 

governança global, principalmente pela OMS, mas começou a se diversificar com inspiração 

de outras organizações e autoridades sanitárias. Essa dinâmica de aprendizado com a 

governança global e adaptação e implementação no cenário nacional se caracteriza por um 

processo de melhoria contínua, que foi se tornando mais robusto e maduro ao longo dos anos.   

 A materialização da implementação desse aprendizado na área de BPF de medicamentos 

ocorreu por diversos meios como a publicação de normativas (RDC 301/2019 e suas instruções 

normativas associadas, RDC 207/2018, IN 32/2019), atualização e criação de procedimentos 

padronizados no âmbito tripartite do SNVS para as atividades críticas de inspeção, aplicação 

de modelos de qualificação e capacitação de inspetores, implementação de ferramentas de 

gestão e monitoramento do SNVS, implementação de uma rede mais robusta de comunicação 
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entre os entes do SNVS e elaboração de outros documentos complementares como “Perguntas 

e Respostas”. Nesse contexto, como apontado por Farazmand (2001), foram necessárias 

reformas nos sistemas administrativos como observado nas alterações dos mecanismos de 

delegação das inspeções.  

 Como já mencionado anteriormente, um forte motivador das alterações realizadas no 

campo da regulação das BPF de medicamentos nos anos recentes (2018 e 2019) foi o processo 

de adesão ao PIC/S. Esse processo foi iniciado em 2010 e de acordo com a normas estabelecidas 

pelo próprio PIC/S, há um prazo máximo de 10 anos para a conclusão do processo de adesão. 

Nesse contexto de limitação de tempo, foi observada uma interação colaborativa, transparente 

e bastante intensa entre os entes do SNVS e do setor regulado produtivo na construção e 

implementação das diversas mudanças. Mais especificamente no nível federal, representado 

pela Anvisa, foi destacado pelos entrevistados, como por exemplo na fala de E3, que as 

mudanças ocorridas só foram possíveis quando houve engajamento e trabalho colaborativo 

envolvendo a Alta Gestão (diretoria), gerências e coordenações e o corpo técnico da instituição.  

 

[...] só tenha sido feito com tanta celeridade porque o que a gente poderia ter feito em 

três anos foi feito em um ano. [...] Então, porque se tornou uma prioridade em todos 

os níveis [...] da diretoria como um todo, do diretor da área, do gerente da área, dos 

gestores da área, dos coordenadores da área, dos servidores da área que estavam 

envolvidos e do sistema. Porque então houve uma mobilização relevante. (E3) 

 

 Como apontado por E3 e E8, o processo de discussão da norma de BPF de 

medicamentos foi concretizado em curto período de tempo (janeiro a agosto de 2019). Isso foi 

possível com a intensa interação entre o setor regulado e os entes do SNVS. E2 destaca que 

“numa ação de parceria entre SNVS e setor regulado, num tempo recorde, todos os anexos do 

PIC/s internalizados foram traduzidos [...] realizados os ajustes finos e a consolidação das 

minutas da futura RDC e IN´s”.  

 

Então esse processo [...] de discussão da norma foi super importante, especialmente 

porque ele aconteceu em tempo recorde [...]. Ele começou em janeiro, terminou em 

setembro, do ano. [...] o setor produtivo diz que é o segundo marco regulatório mais 

importante da casa. Como o segundo mais importante da casa, você conversa com 

todas as associações, você informa, mapeia as dificuldades, faz um plano de ação para 

superar aqueles problemas, [...] consegue o apoio dessas associações todas apoiando 

aquele texto. (E3) 

 

Com o setor produtivo também [conseguimos ter apoio] [...] a norma passou 

praticamente como foi e como está no PIC/S. Então, foi uma vitória muito grande. 

[...] é muito difícil você implementar uma norma desse porte sem ter que modificar 

questões substanciais. Então acho que foi uma experiência muito boa nesse sentido. 

(E8) 
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 De maneira convergente com o apontado por Farazmand (2001) e Oliveira e Pal (2018), 

a formação de alianças estratégicas e coalizões com o setor privado (nesse caso representado 

pelo setor produtivo farmacêutico) e representantes do governo (diversos entes do SNVS) são 

fatores importantes para o sucesso da adaptação e implementação. A importância de alianças 

entre os múltiplos atores governamentais e não governamentais na governança global também 

foi destacada por Karns e Mingst (2004). 

 A atuação do PIC/S é realizada por meio de uma associação colaborativa, não 

hierárquica e flexível que se alinha com o conceito de soft law apresentada por Karns e Mingst 

(2004) e ao aprendizado mútuo destacado por Minkman, Van Buuren e Bekkers (2018) e que 

converge para os achados das entrevistas. Com uma visão diferente, Stone (2012) considera 

que a atuação do PIC/S por meio do estabelecimento de guias de Boas Práticas que cria padrões 

regulatórios de qualidade é coercitiva. No entanto, na visão dos entrevistados, os meios de 

atuação do PIC/S não são considerados coercitivos, já que sua adesão e o reconhecimento 

mútuo das ações entre as autoridades sanitárias são voluntários. Ademais, os entrevistados 

consideram que há flexibilidade suficiente no modelo de interação do PIC/S para acomodar as 

adaptações dos guias de Boas Práticas que são necessárias a cada contexto.  

 Na figura 1 estão destacados os principais acontecimentos que contribuíram para a 

evolução das BPF de medicamentos no Brasil a partir da criação da Anvisa em 1999, em 

especial aqueles relacionados ao processo de adesão ao PIC/S.   

 
Figura 1. Principais eventos na evolução das BPF de medicamentos desde a criação da Anvisa. 

Notas: normativas de BPF de medicamentos publicadas em vermelho, publicações associadas à descentralização 

e harmonização no SNVS em verde e outras ações da Anvisa adotadas para adesão ao PIC/S em preto.  

2001
•RDC 134/2001 (OMS)

2003
•RDC 210/2003 (OMS)

2010

•RDC 17/2010 (OMS), Portaria 511/2010 (GT tripartite SNVS), Formalização pedido de adesão ao 
PIC/S

2011
•RDC 47/2011

2014
•Criação CGPIS e retomada do processo de adesão ao PIC/S

2018
•RDC 207/2018 e retomada do processo de adesão ao PIC/S

2019

•IN 32/2019, RDC 301/2019 (PIC/S), IN 35-48/2019 (PIC/S), Auditorias SNVS, eventos com SNVS e 
setor regulado, atualizações POP SNVS, CP 653/2019, Perguntas e Respostas, auditoria do PIC/S.
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 Como uma das áreas mais reguladas dentre as atividades sob responsabilidade da 

Anvisa, é interessante observar que os avanços na regulação de BPF de medicamentos 

aparentemente inspiram a melhoria da regulação de outros produtos sujeitos à regulação 

sanitária, como um efeito de extravasamento, contaminação, caracterizando um processo de 

policy diffusion. Esse fenômeno foi observado, por exemplo, para a regulação de BPF de 

produtos para saúde que foi influenciada pelas melhorias nos processos de auditoria do SNVS 

que estabeleceram os critérios para delegação das inspeções pelas Visas locais. Essa foi a visão 

apresentada por E1: “acabou que a gente extrapolou para produto para saúde também [...] com 

os mesmos requisitos [...] do PIC/S” e por E4: “a gente usa essa ferramenta também para 

insumos e produtos para saúde [...]. Quando a gente vai auditar [...] a gente pegou os critérios 

do PIC/S e onde está escrito nas inspeções de medicamento a gente lê: inspeções de 

medicamentos, insumos e produtos para saúde”.  

Essa influência na estruturação de outras áreas que é derivada da área de medicamentos 

pode ser observada também na implementação de indicadores de procedimentos harmonizados 

em todas as outras áreas de inspeção sob responsabilidade da GGFIS como cosméticos, 

saneantes, produtos para saúde e alimentos. Como parte do planejamento estratégico, todas as 

áreas de inspeção têm como meta a harmonização de processos básicos como processo de 

inspeção, elaboração de relatório de inspeção, dentre outros. Essa observação foi feita por E4.  

 

Parece que medicamento vai puxando e as áreas menos estruturadas com produtos 

muito críticos também, acaba que também vão avançando. [..] Por exemplo, agora já 

entrou como um dos indicadores do planejamento estratégico é o percentual de 

procedimentos harmonizados para todos os tipos de produto. (E4) 

 

 O aprendizado se espalha para diversas áreas e sua implementação foi possível em um 

cenário em que houve uma janela de oportunidade criada por uma “crise” (limitação de tempo 

para finalização do processo de adesão). O contexto de adesão ao PIC/S e de limitação de tempo 

gerou um ambiente propício para exaltar a necessidade de implementação dessas melhorias 

como apontado por E4: “eventualmente, procedimentos que a gente tinha o desejo de 

harmonizar há um tempo ou que vinha vindo num ritmo muito lento ganharam um combustível 

interessante com essa motivação dessa adesão ao PIC/S”. E12 comenta o impacto positivo para 

cosméticos e bancos de células: “Eu vejo principalmente em relação às inspeções em indústria 

de cosméticos, e também de bancos de células. Eu acho que essas duas áreas estão se 

aproximando cada vez mais de medicamentos.”. E E5 também aponta o mesmo fenômeno para 

as áreas de alimentos, cosméticos e saneantes.  
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Quando você estrutura [...] o sistema de qualidade da GGFIS [...] você estrutura para 

todo mundo [...] aos poucos também a gente incluiu no escopo do GT alimentos, 

cosméticos e saneantes que não estavam. [...] Então começou a harmonizar 

procedimentos para cosméticos e saneantes. (E5) 

 

A CGPIS, como área integrativa que conecta e permeia todas as áreas de inspeção e 

fiscalização dos diversos tipos de produtos sujeitos à regulação sanitária (medicamentos, 

insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, saneantes e alimentos), foi um 

veículo essencial para esse “espalhamento” do aprendizado que resvala na regulação de outros 

tipos de produtos cujas áreas são menos reguladas. Nesse aspecto, a CGPIS atua como um 

“hub”, um importante nó de conexão na rede colaborativa que envolve vários sistemas e sub 

redes: SNVS, rede de laboratórios, empresas do setor produtivo de diversos tipos de produtos. 

Portanto, o aprendizado foi “contagioso” nesse cenário. A área de medicamentos aprende a 

partir de outras áreas e ensina outras também. Há um intenso processo de troca e adaptação 

constantes para cada tipo de produto, características do mercado específico, dentre outros 

fatores que tornam cada contexto singular.  

 Além de influenciar outras áreas, a área de medicamentos também é influenciada por 

experiências de outros campos de atuação. Um exemplo disso foi o uso do aprendizado oriundo 

da experiência prévia de auditoria da comunidade europeia para avaliação do processo de 

inspeção de insumos farmacêuticos. A partir das críticas em relação ao programa de 

qualificação e capacitação dos inspetores e do monitoramento do SNVS, ações foram tomadas 

para aprimoramento dessas questões para a auditoria do PIC/S como apontado por E5: “sabendo 

dessa crítica [feita pela comunidade europeia sobre o processo de qualificação e capacitação de 

inspetores] a gente fez um networking com a autoridade do México e da Dinamarca”.  

Outro exemplo apresentado por E14 foi a auditoria de vacinas realizada pela OMS em 

2009 quando foi identificado que a padronização das ações com um modelo descentralizado, 

como o adotado no SNVS, seria um desafio. Foi quando os esforços para harmonização dos 

procedimentos no âmbito do SNVS foram iniciados com os grupos de trabalho tripartite. Nesse 

sentido, os resultados apontam para os achados de Dolowitz (2006) de que a transferência de 

política é um importante meio de disseminação de ideias e políticas. 

4.2.6. Fatores favoráveis e desfavoráveis 

 Um dos principais fatores que dificultaram o processo de adesão ao PIC/S foi a diretriz 

da descentralização no SNVS e a autonomia de seus entes, o que converge com os achados de 

Silva, Costa e Lucchese (2018). A dificuldade imposta pela descentralização foi apontada por 
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E4, E7: “Não tem dúvida que a descentralização, discutir a descentralização foi o principal 

desafio. Porque o nosso modelo é diferente da grande maioria do mundo.” e por E14: “o grande 

desafio justamente da adesão ao PIC/S para a Anvisa foi justamente a questão da 

descentralização”.  

 

Acho que a própria complexidade do SNVS para o Brasil [...] então acho que países 

que tem o processo de inspeção centralizado, tem um caminho muito mais simples. 

Não digo que é fácil, mas pelo menos é mais simples, consegue fazer todas as 

intervenções e as alterações de processo que é uma coisa que está tudo na mesma 

governança [...] e no caso do SNVS é extremamente complexo. (E4) 

 

Considerando esse cenário, a implementação dos novos processos derivados da tradução 

de políticas influenciadas pela governança global impõe a necessidade de harmonização e 

pactuação no âmbito tripartite (federal, estadual e municipal) como destacado por E2: “as 

harmonizações de procedimentos ao nível do SNVS sempre se deram mediante negociações 

prévias entre os três entes (Anvisa; Visas estaduais e Visas municipais). E no presente processo 

não foi diferente.”.  

Essa conformação do SNVS cria grandes desafios para seu monitoramento e 

harmonização das ações de todos os entes do SNVS. A superação dessa dificuldade ocorreu 

com a publicação da RDC 207/2018 e da IN 32/2019 que alterou os critérios para delegação 

das atividades de inspeção de BPF. A discussão sobre a descentralização e delegação foi citada 

como particularmente difícil e precisou de um tempo para ser amadurecida. A relevância da 

alteração dos critérios de delegação foi destacada por E7: “o processo de fazer a IN da 

regulamentação da 207, a 32 foi muito [...] discutido. [...]”, E2: “Outro ponto importante para 

o processo de adesão ao PIC/s foi a implementação da Instrução Normativa nº. 32, de abril de 

2019”, E3: “Então parte [...] muito relevante dessa estratégia, eu acho que só foi possível que a 

Anvisa completasse todas as etapas, algo muito importante foi a aprovação da 207 [...] E aí 

depois a IN 32 de 2019.” e E14: “A publicação da IN 32 também ano passado porque ela 

determinou os critérios para descentralização, que antes a gente não tinha... isso eu acho que 

foi determinante para a gente conseguir”.  

 Ainda com relação às dificuldades relacionadas ao SNVS, foi identificado que em 

algumas Visas há um desafio na qualificação e capacitação de inspetores. Isso ocorre devido ao 

contingente reduzido, alta rotatividade de servidores e alta complexidade da atividade. Na visão 

de E9 “as principais dificuldades, a gente pode citar [...]: contingente reduzido de inspetores 

qualificados, capacitados, treinados.”. Sobre o tema, E12 destaca que “quando você tem grande 

rotatividade de membros isso impacta negativamente, a meu ver, a implementação desses 
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procedimentos. Há ruptura até treinar novas pessoas.”. Além disso, em função dos muitos atores 

do sistema, é necessário um esforço adicional para garantir a adequada harmonização entre os 

diversos entes do SNVS como apontado por E2.  

 

Todo esse processo possibilitou não só um maior controle e harmonização dos 

processos de inspeção por parte da Anvisa como também ajudou a mitigar os 

problemas relativos às dificuldades de capacitação, treinamento e pouca exposição 

dos inspetores nos demais estados da federação. (E2) 

 

 Outro ponto destacado frequentemente pelos entrevistados como um complicador no 

processo de adesão à governança global foi a descontinuidade da priorização do projeto de 

adesão ao PIC/S em alguns períodos. Segundo os entrevistados essa descontinuidade se deu por 

diversos motivos incluindo a alta demanda da área técnica e seus outros desafios muitas vezes 

orientados para demandas nacionais mais urgentes e as constantes mudanças de gestão e 

estrutura organizacional da Anvisa. Esse conjunto de fatores obstou a aplicação de um esforço 

extra que precisava ser dedicado a esse processo que não foi institucionalizado, impedindo a 

constância nos esforços empregados desde 2010. Além disso, com o tempo, o nível regulatório 

do PIC/S foi se tornando cada vez maior, representando uma barreira à entrada da Anvisa.  

 O processo de adesão ao PIC/S voltou a ser priorizado no final de 2018 e, considerando 

o lapso temporal desde seu início (2010), havia um curto período de tempo para sua finalização 

que estava previsto para outubro de 2019 com o recebimento da auditoria realizada pelo PIC/S 

no SNVS brasileiro. Em função do limitado tempo disponível (dezembro de 2018 a outubro de 

2019), foi identificado como um fator de dificuldade a execução concomitante de muitas 

atividades sobre temas complexos e em alguns pontos polêmicos e que envolveram a 

participação de vários atores do SNVS e do setor produtivo. Na visão de E2: “a partir de março 

de 2019 até a publicação da RDC 301/2019 (e 14 IN´s) muitas atividades ocorreram 

simultaneamente de forma a cumprir com o cronograma acordado com a executiva do PIC/S.”. 

Essa questão foi abordada também por E13.  

 

Eu acho que foi o pouco tempo [...] tinha todo um cronograma para ser inspecionado 

em outubro [...] os inspetores irem acompanhar as inspeções aqui no Brasil. Então 

tinha ali uns passos em agosto, setembro, então foi bastante corrido. Isso acho que foi 

um dificultador. (E13) 

 

 Portanto, no caso em tela, foram identificados vários fatores que dificultaram o processo 

e que foram apontados por Benson (2009), Rago e Santoso (2008) como possivelmente 

desafiadores. Dentre eles pode-se citar a necessidade de haver uma janela de oportunidade de 
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implementação, a complexidade da política, os recursos necessários, as incompatibilidades com 

políticas pré-existentes e a extensão da mudança. Ainda sobre esse tema, Ronit (2001, p. 557) 

havia identificado que o debate no âmbito da governança global tende a enfatizar a solução de 

problemas no nível global e não os desafios na implementação local. Portanto, a preocupação 

dos atores nacionais e locais com as dificuldades na implementação da governança global é 

legítima como observado no caso estudado em que foram observadas diversas dificuldades na 

implementação apesar da compatibilidade da ferramenta internacional e o interesse nacional 

em implementá-la.  

 Além disso, um fator que requer um esforço adicional em qualquer iniciativa da Anvisa 

em se aproximar da governança global é a necessidade de tradução da documentação técnica 

como destacado por E3. Apesar de parecer um elemento pouco relevante, em função da 

especificidade desse campo, não há disponível tradução profissional qualificada 

especificamente para termos farmacêuticos associados às BPF. Ainda que haja técnicos que 

possam executar essa atividade, eles estão alocados nas atividades finalísticas da agência e não 

dedicados às atividades de tradução. Considerando o grande volume de documentos que 

precisam ser traduzidos, essa atividade demanda muito tempo e esforço da agência já que todo 

documento oficial deve estar disponível na língua portuguesa. É possível observar que essa 

questão não é tão facilmente resolvida já que outras autoridades localizadas em países de língua 

portuguesa, como por exemplo Portugal, utilizam os guias em inglês como apontado por E3: 

“Por exemplo, Portugal não tem os guias de BPF, os guias PIC/S em português. Eles trabalham 

com os guias em inglês.”.  

 No que concerne ao setor regulado, na visão dos entrevistados, a principal dificuldade 

observada está associada à heterogeneidade entre as empresas com relação às capacidades de 

implementação dos novos requisitos regulatórios impostos pelo novo marco regulatório como 

apontado por E2, E9 e E11: “a gente tem uma diversidade muito grande no parque, muito grande 

mesmo”).  

 

No tocante ao setor regulado, sem dúvida, a maior dificuldade foi [...] decidir em cima 

das diferentes perspectivas e dificuldades dos diferentes grupos de empresas, [...] nem 

todas se encontram no mesmo nível econômico e, até mesmo, estrutura organizacional 

para absorver de imediato a incorporação de diretrizes de BPF praticadas em 

mercados mais competitivos.” (E2) 

 

 Diferentemente do observado por Leite, Cruz e Rosin (2018), no caso em tela não foi 

observada uma influência nem positiva nem negativa da mídia. Talvez esse fator não tenha sido 

relevante nesse caso devido à especificidade do tema que se restringe ao regulador e o setor 
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produtivo. Provavelmente, esse impacto da mídia no processo de tradução ou transferência de 

política seja mais evidente quando envolve temas de interesse e participação direta da sociedade 

civil, como por exemplo, as diferentes abordagens de enfrentamento da pandemia de Covid-19 

implementadas nos diversos países.  

 Dentre os principais fatores identificados pelos entrevistados como facilitadores do 

processo de adesão ao PIC/S, da alteração do marco regulatório e dos vários processos de 

inspeção já mencionados nesse estudo, destaca-se o apoio político e executivo da Alta Gestão 

juntamente com o engajamento da área técnica e dos gestores da Anvisa. A relevância do apoio 

da alta gestão foi destacado por E2 “no ambiente interno da Anvisa, o apoio da DIRE4, desde 

o reinício do processo de adesão ao PIC/s, início de 2019, foi crucial.”. E8 também menciona 

que “foi uma situação de momento. Foi um momento que se juntou essa vontade dos gestores 

com uma equipe que estava disposta a cooperar também [...] sem isso seria impossível mesmo. 

Principalmente no tempo que a gente teve.”. E7 também ressalta a importância da alta gestão e 

dos servidores como fatores que facilitaram o processo.  

 

o grande facilitador foi que a equipe engajou no processo. [...] a situação não foi uma 

importância [somente] para a Direção da casa. Foi uma importância para os servidores 

também que trabalhavam nesse tema. Então esse eu diria que foi o grande facilitador. 

E um outro facilitador foi o compromisso da Alta Gestão nesse momento. (E7) 

 

Além da atuação da Anvisa, se observa que a intensa interação entre os diversos entes 

do SNVS e do setor regulado foi muito importante também nesse processo. A importância da 

interação entre os entes do SNVS foi ressaltada por E5: “foi completamente harmonizado, 

consenso geral no GT [...] e apresentado no GT VISA por mais de uma vez. [...] e tudo até no 

próprio GT VISA e GT tripartite, as pessoas todas colaboraram, foi todo um conjunto de 

pessoas.” e por E10 menciona que “para o PIC/S a gente [um dos entes do SNVS] se sentiu 

incluso no processo desde o começo.”.  

 Sob a perspectiva do setor produtivo, se observou o apoio principalmente à proposta de 

mudança do marco regulatório com base no PIC/S que facilitaria a exportação de produtos 

brasileiros na perspectiva de E1, E13 e E14.  

 

as empresas brasileiras estavam torcendo para que a gente entrasse no PIC/S porque 

tem algumas que tem projeto de exportação, [...] ouvi relatos de setor regulado, ah que 

bom! Agora entrou no PIC/S, vai facilitar [...] em uma inspeção [...] a empresa já 

estava querendo usar uns argumentos do PIC/S. [...] o setor regulado, tanto que está 

tentando entrar no mercado brasileiro, como o mercado brasileiro que quer sair se 

beneficiou. (E1).  

 

a primeira coisa que eu particularmente consigo enxergar é que vai facilitar para as 

empresas brasileiras exportarem. [...] esse pareamento em relação a PIC/S torna o 
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Brasil um player bastante importante do mercado internacional, [...] as coisas vão ser 

muito mais rápidas, muito mais fáceis e o Brasil pode receber nossos medicamentos 

aqui com uma agilidade maior, assim como nós podemos exportar com uma agilidade 

muito maior [...] (E13) 

 

Eu acho que isso foi bem interessante e principalmente em 2019 a gente teve um apoio 

muito grande do setor regulado para a implementação da normativa. [...] eles viram 

como benefício a adesão da Anvisa ao PIC/S, sendo reconhecida por outras agências, 

isso pode vir a facilitar a exportação de produtos [...] (E14) 

 

Essa interação com o setor produtivo foi particularmente intensa nos processos de 

atualização do marco regulatório de BPF de medicamentos e dos procedimentos SNVS entre 

2018 e 2019, como apontado por diversos atores que atuaram no Brasil. Foram realizados 

diversos eventos e disponibilizados canais de comunicação entre o setor regulado e a Anvisa 

para promover o debate sobre os impactos da nova regulamentação. Além do processo de 

consulta pública (CP 653/2019) preconizado pelas Boas Práticas Regulatórias, foram realizados 

eventos como o “Diálogo Setorial” e a elaboração do documento de “Perguntas e Respostas” 

com informações sobre a interpretação do novo marco regulatório por parte da Anvisa. Foram 

também realizadas reuniões com as associações do setor produtivo prévias à publicação da nova 

resolução. Essas intensas interações com o setor regulado foram apontadas por E3.  

 

Chamou cada associação individualmente para uma reunião [...]. Então isso foi 

discutido e [...] feito com todas as grandes associações, com alguns sindicatos também 

isso foi conversado assim largamente. Então a gente buscou engajamento deles desde 

o começo, [...] depois disso, a gente fez um diálogo setorial no auditório [...] para 

apresentar a iniciativa mais uma vez para todo mundo, para discutir, fazer uma 

apresentação geral da base, do marco regulatório, da parte I do guia PIC/S. Depois 

dividiu em grupos de trabalho para que cada grupo discutisse um anexo sobre um 

tema específico e já levantando, indicando aquelas questões que poderiam ser um 

problema ou querendo tirar dúvidas de entendimento. (E3) 

 

Depois a gente fez uma rodada de discussões em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas 

Gerais (Belo Horizonte), [...] em Porto Alegre, apresentando, debatendo [...] submeta 

seus comentários, suas preocupações agora porque a gente quer tentar fechar o texto 

antes, acomodando todas as questões, as sensibilidades, e ter um texto final para 

apresentar esse plano para diretoria de uma forma mais fechada e mais confortável 

para todo mundo. (E3) 

 

Então isso foi feito, foi aprovado, no final de tudo ainda fez uma última reunião em 

São Paulo com 300 pessoas no auditório e 1900 e poucas pessoas conectadas à 

internet, vendo a discussão de como ficou cada termo, cada requisito que era, que 

gerava algum tipo de dúvida ou questionamento ou diferença de entendimento foi 

apresentado, discutido, explicado, e ainda foi criado um mecanismo inovador nesse 

caso que é um documento de “Perguntas e Respostas”, que caminha junto com esse 

marco regulatório. [...] Então, por todas essas estratégias, esse envolvimento e 

participação, o setor produtivo esteve muito engajado nesse processo. (E3) 

 

Nesse sentido, as associações e sindicatos foram importantes catalisadores na interação 

entre o setor produtivo e o regulador nas discussões sobre a implementação dos novos processos 
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e marco regulatório. Dessa maneira, o processo de interação com o setor produtivo foi 

considerado inclusivo, transparente e avaliado como positivo por diversos entrevistados.     

Segundo E12: “eu acho que foi bastante transparente, [...] foi amplamente discutido a 

respeito da legislação, de dúvidas, onde foi aberto para o setor regulado falar né, se pronunciar 

[...] Todos os atores puderam se manifestar a favor ou contra a respeito do que estava por vir.”. 

E11 também chama a atenção para a transparência no processo: “Então essa proximidade eu 

entendo que facilita o trabalho, para o alcance do objetivo [...] a transparência no processo da 

necessidade de mudar o marco regulatório, de chamar todas as associações”.  

E7 destaca o apoio do setor regulado e cita que “foi uma manifestação maciça dos 

representantes do setor regulado apoiando a proposta.”. Da mesma maneira, E8 declara que 

“essa foi a primeira vez que eu vejo uma resolução, uma não, foram várias resoluções, desse 

porte passarem com quase como unanimidade”.  

 

[...] a GGFIS participou de inúmeras reuniões, por todo o território brasileiro, com 

entidades representativas e sindicatos das empresas fabricantes de medicamentos.[...] 

Durante o processo de consulta pública, além das avaliações das centenas de 

contribuições de melhoria/alterações dos textos das normas, em paralelo foi preparado 

um documento “Perguntas & Respostas”, o que possibilitou a publicização da 

interpretação das ditas normas por parte da Anvisa. (E2) 

 

[...] o setor regulado mesmo foi muito envolvido nas alterações dos procedimentos de 

inspeção, [...] a gente aprovou o procedimento em tripartite e antes de colocar ele 

vigente a gente submeteu, via associações, para comentários sobre os procedimentos 

aprovados, o pacote de procedimentos. [...] Foram muitas reuniões com associações, 

representantes para avaliar o que estava sendo feito e foi amplamente aceito [...]. (E5) 

 

[...] nesse caso específico, como era uma mudança bem drástica, bem ampla, essa 

interação foi bem maior [...] reuniões prévias, de discussões bastante profundas 

durante a consulta pública. Foi até antes da consulta pública, durante a consulta 

pública, depois pós consulta pública. [...] Mais de mil e tantas [participantes] pela 

internet, a gente conseguiu viabilizar isso. [...] acho que foi um dos maiores eventos 

que eu organizei [...] com um número de participantes tão grande, com participação 

de Visas, [...] então eu acho que foi algo bem diferente [...] e precisava mesmo. [...] 

eu vejo que foi altamente produtivo, foi uma interação boa [...]. (E13).  

 

 Outro fator facilitador observado inclui a experiência de alguns servidores lotados na 

área de inspeção que atuaram no mercado farmacêutico antes de se tornarem servidores 

públicos. Considerando essa experiência prévia a busca pela aproximação com a governança 

global e com as autoridades sanitárias mais maduras é encarada com naturalidade pelo corpo 

técnico e serviu como um canal de aproximação com a governança global. Nesse sentido, E6 

menciona que “acho que isso está na cabeça de todo mundo. Que tem que ter um departamento 

de garantia da qualidade.”.  
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Experiências anteriores com auditorias de outras instituições, como a realizada pela 

Comunidade Europeia para avaliação do sistema de inspeção em fabricantes de insumos 

farmacêuticos (2013/2014), também facilitaram o processo de auditoria do PIC/S. Essa 

influência foi observada principalmente no SNVS que passou a estruturar de maneira mais 

robusta seu sistema da qualidade a partir de 2014, promovendo o amadurecimento do SNVS 

como apontado por E11. E12 também menciona que “desde 2011 [...] foi tentando construir de 

alguma forma os procedimentos, o sistema da qualidade e tudo mais. Isso começou a se tornar 

um pouco mais claro a partir de 2014, quando nós tivemos uma inspeção da comunidade 

europeia”.  

 [...] eu entendo que para o PIC/S a gente já tinha uma ideia muito clara do que era o 

sistema, a gente já tinha um amadurecimento desse processo de União Europeia [...] 

E como, por causa da União Europeia, a gente já tinha criado algumas bases de sistema 

da qualidade, as bases já existiam, construir o restante ou entender para onde a gente 

tinha que seguir entendo que foi mais fácil. (E11) 

 

 Apesar de ter sido apontada como um fator de dificuldade, a “situação de crise” derivada 

do curto período disponível para a conclusão das alterações previstas (de dezembro de 2018 a 

outubro de 2019) foi apontada por diversos entrevistados também como fator catalisador para 

as mudanças na regulação das BPF que foram inspiradas na governança global. Essa questão 

foi reconhecida por E8 que cita “acho que nesse caso, a situação emergencial, [...] ao mesmo 

tempo que ela dificultou, ela acabou sendo um propulsor para conseguir fazer tudo. Para 

conseguir implementar tudo tão rápido.” 

4.2.7. Principais resultados 

Com base nas discussões apresentadas anteriormente, o quadro 6 resume os principais 

resultados que se destacaram na segunda análise de conteúdo.  

 

Quadro 6: Resumo dos resultados da segunda análise de conteúdo. 

 
Categoria Resultados 

O que é transferido, traduzido, difundido? • Marco regulatório  

• Modelo de gestão da qualidade (processos de inspeção 

sanitária em fabricantes de medicamentos, processos de 

qualificação/capacitação de inspetores e gerenciamento 

das inspeções realizadas pelos entes do SNVS) 

Quais são os atores envolvidos na 

transferência, tradução, difusão de 

• SNVS (Anvisa e vigilâncias sanitárias estaduais e 

municipais) 

• Setor produtivo 
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política? (Governança colaborativa, em 

rede?) 

Qual o nível da transferência, tradução, 

difusão (total, parcial)? 

• Parcial 

Qual o grau de adaptação da política? O 

que foi adaptado? 

• Marco regulatório – baixo grau de adaptação (prazos de 

transitoriedade, não incorporação de alguns anexos do 

PIC/S) 

• Modelo de gestão da qualidade – alto grau de adaptação 

incluindo inovações administrativas 

Qual a motivação e principais objetivos da 

transferência, tradução, difusão de 

política? Quais os fatores que propiciaram 

a reavaliação da política? 

• Foco no bem público (saúde) 

• Abertura de janela de oportunidade 

• Processo de adesão ao PIC/S (oportunidades de 

capacitação, troca de informações, equivalência da 

capacidade regulatória, racionalização de recursos) 

• Convergência regulatória 

• Necessidade de atualização do marco regulatório  

• Qualificação da Anvisa 

• Melhor qualidade dos medicamentos 

• Não ser uma barreira comercial 

• Foco na mitigação do risco sanitário 

De onde parte o aprendizado/política? 

Como foi realizada essa escolha? 

• PIC/S, OMS, MDSAP, EMA e autoridades sanitárias de 

diversos países.  

• Experiência prévias de auditorias realizadas por 

organismos internacionais 

Onde e como o aprendizado é aplicado? 

Quais os mecanismos para implementação 

da política?  

• Normativas (RDC 207/2018, IN 32/2019, RDC 

301/2019, INs de 35 a 48/2019) 

• Perguntas e Respostas 

• Atualização e criação de procedimentos padronizados no 

SNVS 

• Rede de comunicação no SNVS mais robusta 

• Interação colaborativa e transparente entre entes do 

SNVS e setor produtivo 

• Engajamento de todos os atores 

• Aprendizado é compartilhado com outras áreas além de 

medicamentos  

• Melhoria contínua com circulação de políticas 

• Processos de tradução podem ocorrer isolada e 

parcialmente 

• Quebra de paradigmas 
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Quais as consequências da não aderência à 

governança global? 

• Descolamento regulatório do Brasil 

• Barreira ao comércio de produtos brasileiros 

• Enfraquecimento do SNVS e do setor produtivo 

• Não ter os benefícios da rede de monitoramento global 

de medicamentos 

Quais os fatores que dificultaram a 

transferência, tradução, difusão de política 

(contexto político, social, cultural, 

econômico)? 

• Descentralização do SNVS 

• Descontinuidade da priorização do processo de adesão 

ao PIC/S 

• “Crise” (limitação de tempo para conclusão do processo 

de adesão ao PIC/S) 

• Heterogeneidade do parque industrial nacional em 

relação às capacidades de implementação nos requisitos 

técnicos.  

Quais os fatores que facilitaram a 

transferência, tradução, difusão de política 

(contexto político, social, cultural, 

econômico)? 

• Apoio político e executivo da alta gestão 

• Engajamento e capacidade dos gestores e técnicos da 

GGFIS e dos outros entes do SNVS 

• Maior comunicação e interação entre os atores 

• Resiliência do corpo de servidores públicos 

• “Crise” (limitação de tempo para conclusão do processo 

de adesão ao PIC/S) 

• Experiências prévias de auditorias realizadas por 

organismos internacionais 

• Unidade organizacional de atuação transversal e 

integrativa entre várias áreas 

• Aspecto cooperativo do fórum internacional com 

manutenção da soberania nacional 

• Aspecto voluntário do processo por parte do receptor 

• Alto nível de capilaridade e detalhamento das atividades 

executadas 

A influência da governança global na 

regulamentação de BPF de medicamentos 

representa um risco à soberania nacional? 

• Aproximação da governança global promove a 

manutenção e fortalecimento do poder do Estado e traz 

benefícios para a população e mercado nacional.  

Fonte: elaborado pela autora.  

Os principais aspectos que se destacam nos resultados são: os cenários de crise, 

motivação centrada no bem público, nível de capilaridade e detalhamento das ações executadas, 

disponibilidade de uma unidade organizacional oficial com atuação transversal e integrativa 

entre diferentes áreas, nível de descentralização das atividades e alto nível de 

comprometimento, performance e resiliência dos atores envolvidos. 
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5. CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 Este estudo buscou compreender a influência da governança global na regulação das 

BPF de medicamentos brasileira utilizando como base do estudo a análise do processo de 

adesão da Anvisa ao PIC/S. Essa análise exemplificou a complexidade envolvida nos processos 

da regulação brasileira que são influenciados pela governança global. Além disso, apontou os 

numerosos e variados desafios enfrentados pela gestão pública para a implementação de 

políticas internacionais no contexto nacional.  

 Avaliando a amplitude de tudo que foi traduzido a partir da governança global para o 

cenário nacional, pode-se concluir que sob uma perspectiva macro houve de uma mudança da 

visão de como a agência encara a responsabilidade de realizar as inspeções e que converge com 

o cenário internacional no sentido de ressaltar a importância de um sistema da qualidade nesse 

campo de atuação. Foi transferido não apenas o marco regulatório, mas também a ideia de 

sistema da gestão de qualidade nas atividades de inspeção e atuação fortemente baseada no 

risco para o paciente. Isso não foi criado pelo PIC/S, mas está presente de maneira evidente na 

governança global.  

 Há nesse contexto, uma clara estratégia da Anvisa em se aproximar da governança 

global, ocupando espaços de discussão internacionais com prol do SUS, que é um dos principais 

sistemas públicos de saúde do mundo. No contexto do SUS, cabe destacar que essa tendência 

e necessidade de aproximação da governança global deriva do reconhecimento da importância 

da promoção do acesso da população brasileira aos melhores medicamentos, da questão da 

universalidade da saúde no nosso país e da capacidade de compra do SUS. Em 2019, o mercado 

brasileiro era o sétimo do mundo e a expectativa é que cresça e se torne o quinto em 2024 

(IQVIA, 2020).  

 A ocupação de foros internacionais possibilita a representação de interesses nacionais, 

influenciando o marco regulatório internacional, promovendo acesso de medicamentos à 

população, não sendo uma barreira ao comércio, promovendo a qualificação e amadurecimento 

da instituição e de seu corpo técnico, fortalecendo a sua imagem institucional e buscando meios 

de racionalizar e otimizar as atividades e processos de regulação de BPF de medicamentos. 

Nesse sentido, a participação do Brasil como membro do PIC/S, assim como ocorre com a 

participação em outros fóruns internacionais como o ICH, fortalece a Anvisa, a atuação da 

regulação sanitária brasileira, o próprio mercado farmacêutico brasileiro e a soberania nacional 

ao participar ativamente da construção da governança global representando e discutindo temas 
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de interesse para o Brasil. Essa tendência pode ser observada por diversas iniciativas da Anvisa, 

como a entrada como membro do ICH, MDSAP, IMDRF, OMS.  

 O processo de adesão ao PIC/S motivou uma profunda auto avaliação das capacidades, 

fragilidades e características únicas do Brasil, o que levou à busca de alternativas de bricolagem 

com a inspiração de diversas estruturas de cooperação internacional e autoridades sanitárias ao 

longo do tempo. As alterações associadas à aderência à governança global foram fortemente 

influenciadas pelo processo de adesão ao PIC/S. Apesar da notável importância do PIC/S como 

referência para a Anvisa, outras referências internacionais também foram influenciadores no 

processo de construção da regulação de BPF de medicamentos da Anvisa incluindo por 

exemplo a OMS, MDSAP e autoridades sanitárias de diversos países.  

Apesar das múltiplas fontes de inspiração, se observa que houve um aprimoramento na 

maneira como é realizada a implementação e adaptação para o cenário brasileiro. Esse processo 

de adaptação tem se tornado cada vez mais qualificado a partir a compreensão mais profunda 

das particularidades do cenário brasileiro, da dinâmica da regulação internacional e do mercado 

farmacêutico que se torna cada vez mais globalizado. Nesse sentido, se observou que nos 

diversos processos de adaptação foram sendo inseridas inovações para adequação ao contexto 

nacional. Outra mudança de destaque positivo foi a participação de múltiplos atores, com a 

construção de um processo mais colaborativo, engajado em vários níveis, inclusivo e 

transparente.  

 Além disso, foram essenciais as adequações ao cenário brasileiro construídas de maneira 

cada vez mais colaborativa e com o engajamento de todos os principais atores envolvidos. 

Nesse sentido, destaca-se a importância da janela de oportunidade criada pelo apoio político e 

executivo da alta gestão na priorização do projeto de adesão ao PIC/S. Houve nesse sentido, 

uma intensa colaboração e engajamento da alta gestão, da gerência geral de inspeção da Anvisa 

que juntamente com suas gerências e coordenações foram essenciais para a concretização dos 

objetivos da política. Essa interação colaborativa e priorização serão indispensáveis também 

para a manutenção dos compromissos assumidos caso a Anvisa seja admitida como membro 

do PIC/S. Essa inclusive é uma das preocupações apontadas por alguns entrevistados como E2.  

 

Superados os desafios iniciais de adesão ao PIC/S [...], considerando as 

particularidades do nosso Brasil e a dinâmica organizacional e administrativa da 

própria Anvisa, creio que o desafio maior está por vir. [...] é manter os compromissos 

assumidos e implementar as melhorias contínuas necessárias para a excelência do 

sistema de gestão de inspeção sanitária. (E2)  
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Outro relevante fator facilitador foi o apoio e engajamento do setor produtivo, 

principalmente na atualização do marco regulatório. Interessantemente, o cenário de “crise” 

imposto pela limitação de tempo para conclusão do processo de adesão ao PIC/S foi apontado 

como um catalisador e como um empecilho nesse processo. Dentre as várias dificuldades que 

permearam o processo de adaptação se sobressaem o modelo descentralizado de atuação do 

SNVS e a descontinuidade da priorização do projeto de adesão ao PIC/S pela constante 

mudança de gestão e falta de priorização.  

 Portanto, a aderência à governança global, materializada no âmbito nacional pelo 

processo de adesão ao PIC/S, foi um catalisador para melhoria de muitos aspectos do SNVS 

não apenas na área de medicamentos, mas influenciando inclusive outras várias áreas de saúde. 

Influenciou positivamente não apenas os procedimentos, monitoramento e implementação, mas 

também a relação entre os vários atores envolvidos na regulação de medicamentos, tanto os 

entes do SNVS quanto o setor produtivo. 

 Considerando o contexto apresentado, se observou que a influência da governança 

global na regulação de BPF de medicamentos brasileira tem grande impacto e capilaridade. Da 

perspectiva mais macro e evidente para os atores externos destaca-se a alteração do marco 

regulatório. De maneira mais interna ao SNVS, mas igualmente impactante, a influência foi 

refletida também em diversos processos e ferramentas internas, afetando profundamente sua 

relação entre entes do SNVS e o setor regulado.  

 Dessa maneira, considerando o conjunto de mudanças que compuseram a recente 

mudança na política de regulação brasileira das BPF de medicamentos, conclui-se que houve 

um processo de tradução (policy translation). A sua implementação pela gestão pública 

brasileira foi complexa, de grande impacto para a administração pública e para o setor regulado, 

inspirado por múltiplas fontes, cuja adaptação respeitou as particularidades do cenário nacional 

e que foi caracterizado por intensa interação entre diversos atores de maneira colaborativa e 

transparente, sem representar um risco à soberania nacional.  

A partir das reflexões originárias do estudo, foi proposto um modelo de transferência de 

política via policy translation na área de regulação de BPF de medicamentos. Esse modelo 

destaca o aspecto dinâmico da tradução de política e os principais fatores que o afetam (atores 

e suas interações, contexto e janela de oportunidade, arquitetura organizacional e aspectos do 

processo). Nesse sentido, este estudo contribui para a literatura sobre tradução de política ao 

identificar a relevância de determinados fatores no processo como os cenários de crise, 

motivação centrada no bem público, nível de capilaridade e detalhamento das ações executadas, 

disponibilidade de uma unidade organizacional oficial com atuação transversal e integrativa 
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entre diferentes áreas, nível de descentralização das atividades e suas condicionantes e alto nível 

de comprometimento e resiliência dos atores envolvidos. A proposição de um modelo para a 

tradução de políticas busca facilitar e acelerar processos futuros de aproximação da governança 

global no campo das BPF de medicamentos.  

Adicionalmente, considerando o atual cenário de pandemia da Covid-19, é inevitável a 

reflexão sobre os possíveis impactos da situação política e de saúde sobre o objeto de estudo 

deste trabalho. De maneira mais diretamente relacionada ao combate à pandemia, atualmente, 

se observa a dificuldade de atuação das instituições de saúde brasileiras no âmbito da 

diplomacia científica frente à presente situação política no país. Nesse aspecto, que parece ser 

mais evidente para a população, há a percepção de que algumas ações do governo se afastam 

da racionalidade e da tomada de decisão com base em evidências.  

Por outro lado, se nota que em outras áreas relacionadas à saúde, a aproximação com a 

governança global foi mantida e vem apresentando resultados positivos. Mais especificamente 

no contexto da regulação de medicamentos, houve a formação de uma rede de contatos e 

estabelecimento de uma relação colaborativa que conecta o Brasil com a governança global. 

Com base nessa relação, ações alternativas foram estabelecidas para a manutenção da 

continuidade das atividades de regulação de medicamentos durante a pandemia. Uma delas foi 

a publicação da Resolução RDC nº 346 de 12/03/2020 que permite a certificação de BPF com 

base nas informações provenientes de Autoridades Regulatórias Estrangeiras. As informações 

podem ser utilizadas se as Autoridades forem membros de determinadas organizações 

internacionais, como por exemplo, PIC/S (para medicamentos e insumos farmacêuticos) e 

MDSAP (para produtos para saúde).  

Além disso, essa relação colaborativa também contribui para campos de atuação como 

o de fiscalização de medicamentos. Um exemplo foi a ação de fiscalização em território 

brasileiro que apreendeu unidades possivelmente falsificadas do medicamento defibrotide em 

maio de 2020. A ação foi parte de um conjunto de atividades executadas em diferentes países 

a partir da cooperação entre a OMS, autoridades sanitárias internacionais, autoridades policiais 

e sanitárias nacionais e o setor regulado.  

Portanto, são enfatizadas as características dos atores e de suas interações e dos modelos 

colaborativos de aproximação com a governança global como importantes fatores para a 

continuidade e aprimoramento dos processos de regulação e fiscalização sanitárias.  

Considerando a complexidade do tema, sugere-se para pesquisas futuras o estudo da 

influência da governança global em outras áreas de atuação da regulação e o desenvolvimento 
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de indicadores que possam auxiliar na avaliação de impacto desses processos de transferência 

e tradução de políticas.   
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7. APÊNDICES 

Apêndice A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante,  

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

sobre os “Desafios na gestão em vigilância sanitária: a influência da governança global na 

regulação das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos”. Esta pesquisa busca estudar 

os desafios e fatores que influenciam a implementação de políticas globais no âmbito nacional 

no campo da regulação das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos para proposição de 

um modelo de transferência de política que possa ser aplicado posteriormente em outros 

contextos.  

A metodologia que será utilizada é qualitativa com o uso da análise de conteúdo dos dados 

coletados por meio de entrevistas gravadas. Os dados coletados serão utilizados de maneira 

anônima e unicamente para fins acadêmicos. O tempo da entrevista é de aproximadamente 20 

minutos.  

Não há resposta certa ou errada e sua participação é voluntária. A qualquer momento você pode 

se recusar a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar o seu consentimento. 

Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores, com a FGV, ou 

com qualquer outra instituição relacionada a esta pesquisa. As suas respostas serão tratadas de 

forma anônima e confidencial, durante todo o estudo. 

Não se esperam riscos nem custos de qualquer natureza relacionados à sua participação. Os 

procedimentos dessa pesquisa estão de acordo com as normas éticas e científicas estabelecidas 

pela FGV. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa o participante pode entrar em contato com a 

pesquisadora por meio do e-mail: leticia_oyamada@hotmail.com 

 

Desde já agradecemos a sua participação.  

Letícia Oyamada Sizukusa e Yuna Fontoura 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas – EBAPE/FGV  

 

___________________________________________ 

Nome e Assinatura do Pesquisador 

 

Local: 

Data:  

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

_____________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante: 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista semiestruturada 

1. O que foi transferido, traduzido, difundido? 

2. De onde parte o aprendizado/política? Como foi realizada essa escolha? 

3. Qual o nível de transferência (total ou parcial)? 

4. Houve necessidade de adaptação da regulação internacional para o cenário brasileiro? Se 

sim o que foi adaptado? 

5. Como foi realizada a transferência, quais os mecanismos para a implementação da política? 

Ações executadas e etapas percorridas. 

6. Qual a motivação e principais objetivos para a transferência do modelo de regulação? 

7. Quais fatores propiciaram a reavaliação da regulamentação de BPF? 

8. Quais as consequências da não aderência à governança global? 

9. Quais os atores envolvidos na transferência de política e como foi a interação entre eles? 

10. Quais os fatores que dificultaram a transferência de política (aspectos políticos, sociais, 

culturais, econômicos, outros)? 

11. Quais os fatores que facilitaram a transferência de política (aspectos políticos, sociais, 

culturais, econômicos, outros)? 

12. Na sua opinião o processo de harmonização, de adesão à governança global é um risco à 

soberania nacional? 
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Apêndice C – Projeto de Intervenção 

1. OBJETIVO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

O objetivo do projeto de intervenção é utilizar o conhecimento adquirido, a partir do 

estudo da influência da governança global no campo de regulação das Boas Práticas de 

Fabricação de medicamentos, para identificar as principais variáveis que influenciam essa 

interação no cenário brasileiro. Com isso, se busca uma abordagem prática para o 

aperfeiçoamento da atuação nesse campo de regulação no contexto nacional. 

 

2. PROPOSTA DE MODELO DE TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICA NA ÁREA 

DE REGULAÇÃO DE BPF DE MEDICAMENTOS.  

  

 A partir da análise dos resultados obtidos foram identificados os componentes que mais 

impactam o processo de tradução e geradas as ideias e reflexões para a construção do modelo 

proposto de tradução de política na área de BPF de medicamentos. O modelo propõe uma 

perspectiva das relações dinâmicas envolvidas nos processos de tradução com a identificação 

de componentes característicos do contexto brasileiro de regulação sanitária.  

 

Figura 2: Dinâmica do processo de tradução na regulação de BPF de medicamentos. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 No contexto da governança global, o processo de tradução de política no âmbito das 

BPF de medicamento é um processo de melhoria contínua construído com as trocas e feedbacks 

do meio em que está inserido e de atores internacionais (autoridades sanitárias e estruturas de 
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cooperação internacionais). Está associado a um processo de circulação de políticas que tendem 

a evoluir. A principal finalidade desse processo é alcançar os melhores resultados para a saúde 

da população, o bem público relacionado nesse contexto. Ter como motivação central a busca 

pelo bem público com a maior eficiência possível, além de ser o principal propósito da 

Administração Pública, tende a inibir contestações embasadas puramente em aspectos políticos 

e agrega legitimidade ao processo.  

Ao longo dessa trajetória, que tende a ser ascendente, variados processos de tradução de 

políticas são concretizados em diferentes momentos, níveis e contextos. Portanto, os processos 

de tradução nem sempre ocorrem de uma só vez, mas podem ocorrer de maneira separada e em 

variados níveis e extensões. Mesmo que os avanços sejam parciais, o aprendizado envolvido 

não deve ser subestimado e pode ser essencial para a base e maturidade necessárias para a 

concretização de avanços mais substanciais no futuro. Importante ressaltar que esse 

aprendizado pode ser oriundo também de experiências não exitosas (negative lesson drawing). 

Nesse aspecto, os caminhos percorridos até a tradução completa de uma política podem ser 

longos, como o observado no caso avaliado neste estudo, e, portanto, o nível de resiliência até 

o encontro de uma janela de oportunidade com condições propícias para a implementação pode 

ser decisivo para um resultado positivo.  

A evolução nesse processo contínuo nem sempre é uniforme e depende da influência de 

diversos fatores relacionados que podem facilitar ou dificultar o processo. Dentre os fatores 

mais relevantes pode-se citar àqueles relacionados aos atores envolvidos e suas interações, ao 

contexto e janela de oportunidade, à arquitetura organizacional e aos aspectos do processo.  

Dentre os fatores associados aos atores, foi identificado que o modelo de interação 

transparente, colaborativa e consensual a torna mais legítima e as conexões estabelecidas 

podem ser decisivas para a manutenção da política e influenciar outros processos futuros. A 

qualidade e pluralidade das capacidades dos recursos humanos envolvidos também afeta 

diretamente o processo de tradução. Nesse sentido, o grau de comprometimento e qualidade da 

performance do corpo técnico são essenciais, exigindo muitas vezes um esforço extra.  

Com relação aos aspectos do contexto, é importante que haja a identificação de uma 

janela de oportunidade para implementação da política. Deve haver o apoio político da alta 

gestão, disponibilidade de recursos e em alguns casos a quebra de paradigmas para que a 

tradução possa ser atingida. Nesse aspecto, os cenários de crise podem ser vistos como 

contextos propícios e catalisadores dos processos de tradução.  

No aspecto de arquitetura organizacional, a existência de uma unidade organizacional 

oficial com atuação transversal e integrativa entre diferentes áreas pode ser um importante 
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veículo da gestão local na disseminação de conhecimento e funcionar como um hub na rede de 

interações entre os vários atores. De maneira oposta, particularmente no cenário brasileiro, a 

descentralização de atividades e alta rotatividade de gestão e pessoas chave podem ser desafios 

a serem transpostos nos processos de tradução de política. Para a superação desses obstáculos 

é necessária a consolidação da importância e do aprendizado pelos servidores de carreira, 

desenvolvimento de capacidade de articulação entre seus pares no âmbito do SNVS e resiliência 

para identificação das janelas de oportunidade.  

No tocante aos aspectos do processo, um fator importante é a participação em fóruns 

internacionais de cooperação que permitem uma flexibilidade suficiente para adaptação e dessa 

maneira não afetam negativamente a soberania nacional. Assim, os interesses nacionais são 

preservados e a concretização do processo de tradução e manutenção da política são facilitados. 

Outro fator que colabora para o processo de tradução, é o aspecto voluntário e a autonomia para 

adaptação ao cenário local, acompanhada pela implementação de inovações na administração 

pública e uso de diferentes fontes de referência. O alto nível de capilaridade e detalhamento das 

atividades propicia uma implementação de melhor qualidade no contexto local.   

3. CONCLUSÕES DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Por meio da análise de conteúdo dos dados coletados a respeito do processo de tradução 

que ocorreu na regulação de BPF de medicamentos conduzida pela Anvisa e influenciada pelo 

processo de adesão ao PIC/S, o estudo buscou compreender a influência da governança global 

na gestão da vigilância sanitária brasileira e colaborar para preencher essa lacuna da literatura. 

A pesquisa objetivou coletar e analisar informações referentes a todo o período de duração do 

processo de adesão, desde seu início em 2010 até 2019, quando a Anvisa foi submetida à 

auditoria in loco para avaliação final sobre seu pleito.  

O conhecimento adquirido nesse estudo, a partir da análise dos resultados, juntamente 

com as ideias e insights que surgiram desse processo, foram substrato para a elaboração de um 

modelo de tradução de política aplicável ao contexto da regulação sanitária brasileira. O modelo 

proposto expõe a dinâmica do processo de tradução e implementação das políticas influenciadas 

pela governança global na gestão pública e destaca as principais variáveis que influenciam esses 

processos levando em consideração as particularidades do Brasil.  

O modelo proposto salienta a importância da motivação do processo de tradução ser 

centrada no bem público como meio de prover legitimidade. Foi identificado também que esses 

processos são dinâmicos, caracterizados por uma melhoria contínua e troca constante com o 
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ambiente. Por vezes, ocorrem processos separadamente em tempo e contexto e de maneira 

parcial, mas que contribuem para o aprendizado, preparo e maturidade necessários para a 

concretização de processos mais substanciais. Mesmo as experiências não exitosas são valiosas 

fontes de aprendizado.  

Dentre os fatores que mais impactam o processo de tradução, foram identificados 

aqueles relacionados aos atores e suas interações, o contexto local, a arquitetura organizacional 

e aspectos do processo. Foram identificados como particulares do cenário brasileiro o alto 

comprometimento e resiliência dos servidores de carreira e profundo nível de detalhamento e 

capilaridade das atividades envolvidas no processo. Dessa maneira, os servidores de carreira 

são vistos como potenciais vetores de processos de tradução aguardando as condições ideais 

(janela de oportunidade) para execução do projeto. 

Além disso, se observou a busca voluntária e papel ativo da instituição receptora no 

processo de tradução que almeja a participação mais ativa nos fóruns internacionais e na 

construção colaborativa da governança global, sem afetar a soberania nacional. Outro fator que 

contribuiu no processo foi a existência e atuação de uma unidade organizacional dedicada às 

atividades de gestão da qualidade (CGPIS) que opera de maneira transversal entre variadas 

áreas. A CGPIS se mostrou um importante ponto de conexão (hub) na complexa rede do SNVS 

facilitando a comunicação entre os atores e sendo ambiente propício para troca de informações 

entre as áreas. Nesse sentido, foi reafirmada a importância de uma unidade organizacional 

dedicada à Gestão da Qualidade para a continuidade dos processos de melhoria contínua, em 

linha com a tendência observada na governança global. Ainda sobre esse aspecto, os resultados 

apontam para um provável benefício em outras áreas com a implantação de um Sistema de 

Gestão da Qualidade com um escopo de atuação mais abrangente que o atualmente instalado 

apenas na área de inspeção e fiscalização.   

Outra particularidade observada foi o cenário de crise, caracterizado pelo escasso tempo 

para conclusão do processo de adesão, que teve papel de catalisador no desempenho do 

processo nos anos de 2018 e 2019. Dentre os desafios mais relevantes foram identificados 

aqueles impostos pela descentralização e alto nível de autonomia do SNVS que exige habilidade 

de articulação dos condutores do processo e a alta rotatividade de gestores e, portanto, 

constantes mudanças nas prioridades das áreas técnicas.  
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