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RESUMO 

Com a consolidação da democracia no Brasil depois da Constituição de 1988, 

tornou-se cada vez mais recorrente o desenvolvimento de mecanismos de 

participação social no processo de formulação e implementação de políticas 

públicas. Nesse contexto, surgiram as consultas públicas, que consistem em 

procedimentos que possibilitam a manifestação da sociedade a respeito da 

proposição de atos normativos, por meio do envio de contribuições escritas ou 

apresentações orais nas audiências presenciais. Esta monografia analisou as 

consultas públicas realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA do ano de 2011, a fim de analisar os principais temas abordados, bem 

como traçar um perfil dos participantes e do teor das sugestões encaminhadas. 

O objetivo foi avaliar se a participação do setor privado é predominante e se 

suas proposições são acatadas pela Agência. 

Palavras-chave: consultas públicas, participação social, ANVISA, democracia, 

regulamentação. 
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ABSTRACT 

With the consolidation of democracy in Brazil after the 1988 Constitution, has 

become increasingly applicant the development of social participation 

mechanisms in the formulation and implementation of public policies. In this 

context, there were public consultations, consisting of procedures that allow the 

manifestation of the society about the proposition of normative acts, by sending 

written submissions or oral presentations in the classroom audience. This paper 

analyzed the public consultations conducted by the National Health Surveillance 

Agency - ANVISA of 2011 in order to analyze the main themes and draw a 

profile of participants and content of suggestions sent. The objective was to 

assess whether the private sector is predominant and its propositions are 

embraced by the Agency. 

Keywords: public consultations, social participation, ANVISA, democracy, 

regulation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Apesar de ter como função primordial a execução das leis, o Poder 

Executivo dispõe de alguns mecanismos legislativos importantes. No âmbito 

presidencial, existem os atos normativos de iniciativa do Executivo como as 

Medidas Provisórias e os Decretos Presidenciais, além da restrição de matérias 

que somente podem ser apresentadas pelo mesmo. Ainda em caráter federal, 

porém em hierarquia inferior, os órgãos e entes vinculados à estrutura de tal 

Poder, possuem a seu favor, os atos administrativos1, como forma de adquirir, 

resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos, ou impor obrigações aos 

administrados ou a si próprias. Exemplificando do exposto, são considerados 

atos administrativos os decretos, portarias, alvarás, ofícios, pareceres, ordens 

de serviço, e despachos. 

 Os atos administrativos provenientes do Executivo têm sido muito 

utilizados como mecanismos legislativos importantes, abrangendo cada vez 

mais assuntos normativos, que interferem não só no funcionamento do próprio 

órgão, como também nos interesses dos steakholders2 envolvidos no processo 

de tomada de decisão. Assuntos como regulamentações de concessões, 

processos licitatórios, regulações de atividades exploratórias de recursos 

naturais, entre outros, podem ser publicados por meio de Portarias, Resoluções 

ou Instruções Normativas, no Diário Oficial da União, fazendo com que cresça 

o interesse de diversos setores da sociedade nesse processo, especialmente 

do setor privado. 

 Em função desse cenário, o Governo criou uma forma de ouvir as 

sugestões da sociedade em geral acerca dos temas de interesse público que 

são veiculados por meio desse tipo de ato. Surgiram então, as consultas 

públicas que são processos democráticos que visam à construção conjunta de 

políticas públicas, entre governo e sociedade, englobando cidadãos, empresas, 

movimentos, entidades e organizações da sociedade. Muitas vezes os 

tomadores de decisões se utilizam desses mecanismos participativos para 

                                                           
1 Definição retirada de artigo disponível em 
http://ww3.lfg.com.br/artigos/Blog/ATOSADMINISTRATIVOS_AlexandreMagno.pdf.  
2 Segundo o conceito proposto por Freeman, consiste em “qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar 
ou é afetado pela obtenção de um propósito corporativo”. (1984, p.25). 

http://ww3.lfg.com.br/artigos/Blog/ATOSADMINISTRATIVOS_AlexandreMagno.pdf
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recolher a maior quantidade de informação possível acerca do assunto em 

pauta, principalmente porque, na maioria das vezes, as contribuições recebidas 

são embasadas em conhecimento técnico e/ ou empírico.  

O processo ocorre, primeiramente, com a disponibilização pelo órgão do 

texto o qual pretende ser modificado ou o assunto o qual se deseja receber 

sugestões. Pode ser iniciado por Ministérios, Agências Reguladoras, 

Conselhos, Fundações, Autarquias e Empresas Públicas, vinculados ao Poder 

Executivo. 

   Esse texto inicial, que pode ser uma minuta de um ato normativo ou 

simplesmente alguma atividade que se deseja regular, fica à disposição dos 

interessados por um determinado tempo para que seja analisado. Os 

steakholders encaminham suas contribuições, por meio de correspondência ou 

eletronicamente, que são averiguadas pelo órgão inicial, e, depois de findado o 

prazo estabelecido, a norma é publicada no Diário Oficial, passando a vigorar. 

Em alguns casos, ocorrem sessões presenciais, dentro ou fora do período de 

contribuições, com a finalidade de ouvir pessoalmente as sugestões 

encaminhadas.  

 É importante salientar que não existe uma legislação geral acerca das 

consultas públicas, ou seja, cada órgão ou entidade tem a liberdade de 

determinar por si só, as diretrizes que serão adotadas no processo. Em cada 

Agência Reguladora, por exemplo, difere-se a quantidade de normas editadas 

por meio desse mecanismo, os prazos estabelecidos para ouvir a sociedade, a 

realização ou não de sessões presenciais, entre outros aspectos.  

 A possibilidade de interferir no processo decisório de forma simples 

atraiu os olhares de entidades e empresas do setor privado, que enxergaram aí 

uma oportunidade de defesa de interesses. Dessa forma, observa-se uma 

maior participação desse setor, visto que cada vez mais os assuntos 

abordados nos atos em consulta tratam de proposições que interferem na 

dinâmica comercial, como a incidência de multas, normas a serem seguidas 

para descrição de produtos, transporte de substâncias químicas, uso de 

recursos naturais, e assim por diante. Além disso, devido ao alto nível de 
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conhecimento técnico agregado aos assuntos, se torna difícil que o cidadão 

comum saiba redigir uma contribuição, ou até mesmo que a norma em questão 

cause algum impacto perceptível no seu dia a dia. 

 Ademais disso, a falta de informação a respeito do próprio 

funcionamento do governo, impede que a sociedade se beneficie dos seus 

recursos participativos. Por outro lado, como a divulgação é feita através de 

Diário Oficial ou sites institucionais, acaba selecionando o público que tem 

acesso a esse tipo de conteúdo. Num contexto em que as empresas e 

entidades privadas, em sua maioria, dispõem de setores internos de relações 

governamentais, ou contratam serviços de consultoria política, a disparidade de 

oportunidades de participação no processo decisório se mostra ainda maior. É 

factível que um empresário possui mais condições para atuar nesse cenário, do 

que um cidadão comum. E é o que acontece predominantemente.  

 Portanto, o objetivo do presente trabalho foi fazer uma análise das 

consultas públicas como forma de participação social, buscando observar 

aspectos como os principais atores envolvidos nesse processo, qual a forma 

pela qual foram informados da sua realização, a qual unidade federativa 

pertencem, como se manifestam e como suas sugestões são recebidas. Com 

essa finalidade, utilizou-se como objeto de estudo as consultas públicas 

realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, realizadas 

no ano de 2011. O argumento central, o qual se busca atestar com a pesquisa, 

é de que o processo participativo em questão é dominado pelos representantes 

do setor privado, uma vez que são detentores de conhecimento técnico 

específico e dispõe dos recursos necessários para tal.  

 Dessa forma, o trabalho foi organizado em quatro grandes seções, 

sendo a primeira apresentando o estudo de caso que se busca realizar, com 

detalhes acerca da organização da ANVISA, a fim de facilitar o entendimento 

dos assuntos abordados nas consultas. O segundo contém os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa, que no caso, consiste na análise de 

conteúdo,o que contribui para a compreensão de cada passo do processo de 

averiguação dos documentos selecionados. O terceiro apresenta os resultados 
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da análise realizada e, por fim, as conclusões às quais se chegou com a 

pesquisa. 

1.1 Consultas Públicas como práticas participativas. 

Thamy Pogrebinschi e Fabiano Santos, no artigo “Participação como 

Representação: O Impacto das Conferências Nacionais de Políticas Públicas 

no Congresso Nacional” apresentam um cenário político favorável ao fomento 

das práticas participativas e deliberativas desde 1989, quando o orçamento 

participativo foi implementado pela primeira vez. Os autores consideram que 

“diversas práticas participativas, impulsionadas pela Constituição de 1988 e 

pelos governos democráticos que se seguiram a ela – notadamente o governo 

Lula -, têm sido institucionalizadas de forma crescente no país” 

(POGREBINSCHI e SANTOS, 2011, p. 260).  

Pogrebinschi e Santos argumentam que tais novas práticas democráticas 

têm  

“Intuito comum de ampliar a participação dos cidadãos para além do 

exercício do direito de sufrágio. O principal pressuposto a nortear tais 

experiências, portanto, é o de permitir que os cidadãos envolvam-se 

de forma mais direta na gestão da coisa pública, em particular na 

formulação, execução e controle de políticas públicas.” 

(POGREBINSCHI e SANTOS, 2011, p.260). 

Os autores, em seu artigo sobre as Conferências Nacionais de Políticas 

Públicas3 no Congresso Nacional (2011), utilizam alguns critérios de 

classificação para embasar os contornos participativos e deliberativos que 

estas adquiriram ao longo do tempo de sua implementação. Primeiramente, as 

conferências foram categorizadas como amplas, abrangentes, inclusivas e 

frequentes. Trazendo tal especificação para o âmbito do estudo acerca das 

consultas públicas do Executivo, podemos dizer que são enquadradas em três 

                                                           
3 Conforme exposto no artigo citado “As conferências nacionais consistem em instâncias de deliberação 
e participação destinadas a prover diretrizes para a formulação de políticas públicas em âmbito federal. 
São convocadas pelo Poder Executivo através de seus ministérios e secretarias, organizadas 
tematicamente, e contam, em regra, com a participação paritária de representantes do governo e da 
sociedade civil.” (p.261). 
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dos grupamentos, exceto no que diz respeito à inclusão. Isso porque, de 

acordo com Pogrebinschi e Santos, ser inclusivo significa reunir: 

“Um conjunto cada vez mais diverso e heterogêneo de grupos 

sociais, sobretudo aqueles representativos da sociedade civil, 

distribuídos entre ONGs, movimentos sociais, sindicatos de 

trabalhadores, entidades empresariais e outras entidades, 

profissionais ou não”. (p.262).  

Tal argumento vai de encontro ao apresentado anteriormente, de que, 

apesar de constituir um espaço para discussão e tomada de decisões de 

interesse público, as consultas públicas acabam por beneficiar apenas uma 

parcela dos interessados, que dispõe dos recursos necessários para tal.  

Contudo, as consultas públicas se enquadram nos demais critérios 

classificatórios apresentados no artigo. A amplitude pressupõe que cada vez 

mais atores participem das esferas deliberativas, o que ocorre nesse caso, 

visto que as audiências são abertas ao público e a disposição das informações 

na internet permite uma maior divulgação desses espaços. No quesito 

abrangência, os autores supõem que englobem “um número cada vez maior de 

temas”, o que pode ser comprovado pela existência de consultas nos mais 

diversos órgãos do Governo Federal, como por exemplo, nas Agências 

Reguladoras, tratando de assuntos que vão desde vigilância sanitária até 

gestão portuária.  

O último critério proposto é a frequência, que reflete a reprodução periódica 

das conferências nacionais. É possível dizer que as consultas públicas se 

tornaram mais frequentes nos órgãos federais, entretanto, mais relevante que 

esse ponto, é a constância do uso desse tipo de recurso na discussão de 

temas centrais. Um exemplo considerável que pode ser citado são as consultas 

públicas da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, realizadas em 2010 e 

reabertas em 2014, que tratam sobre a retaliação em propriedade intelectual 

contra os Estados Unidos, no âmbito do contencioso do algodão4. 

                                                           
4 Em janeiro de 2014 a Câmara de Comércio Exterior – CAMEX abriu processo de consulta pública para 
estabelecer os itens que sofreriam retaliação comercial para os Estados Unidos. O motivo foi a 
suspenção dos pagamentos anuais estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio – OMC no 
âmbito do contencioso do algodão, aberto pelo Brasil contra o governo americano, questionando os 
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Uma segunda forma de classificação para as conferências é adotada por 

Pogrebinschi e Santos (2011), que as subdivide em participativas, 

deliberativas, normativas e representativas. (p. 263). Novamente, as consultas 

públicas se encaixam em três dos quatro critérios propostos. Primeiramente, os 

autores consideram como participativas aquelas iniciativas que são abertas a 

participação social e contam com uma composição bipartite (sociedade civil e 

governo) ou tripartite (sociedade civil, governo e trabalhadores). As consultas 

permitem a participação social de atores envolvidos, sejam eles de qualquer 

uma das classes citadas acima, ou ainda de entidades públicas ou privadas e 

cidadãos comuns, sendo assim, consideradas participativas. 

De acordo com os autores, o caráter deliberativo consiste na:  

“Formação de consensos derivados de processos intercomunicativos de 

formação da opinião e da vontade ocorridos na esfera pública, envolvendo 

representantes da sociedade civil e do governo em um processo de 

justificação pública de argumentos que se espera racionalmente motivados” 

(p.263). 

O critério se aplica ao caso estudado uma vez que podem ocorrer 

audiências presenciais com a finalidade da apresentação e discussão das 

propostas e, posteriormente, da elaboração de um documento final. Entretanto, 

a deliberação sobre as sugestões que serão acatadas ou não ocorre no âmbito 

da entidade que está promovendo a consulta, o que não garante que os 

interesses de todos os envolvidos sejam contemplados. 

As consultas públicas se enquadram ainda na definição normativa proposta 

pelos autores, uma vez que, segundo eles: 

 “Suas deliberações passam a culminar conclusivamente na 

elaboração de um documento final, debatido, votado e aprovado 

mediante diferentes estratégias e métodos de agregação de 

preferências e, com isso, geram expectativas não apenas cognitivas, 

porém também normativas naqueles envolvidos no processo e 

naqueles que, a despeito de sua não-participação direta, são 

afetados indiretamente por suas eventuais consequências.” (p. 263). 

                                                                                                                                                                          
subsídios aplicados à sua indústria algodoeira, que causaram prejuízo de US$ 600 milhões somente no 
ano comercial de 2001 aos produtores brasileiros. 
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Conforme já exposto, as consultas resultam, geralmente, em um ato 

administrativo que regulamenta o tema discutido pelos atores envolvidos. 

Entretanto, nem sempre a decisão sobre as sugestões que serão acatadas ou 

não, é tomada por todas as esferas participativas, sendo, na maioria das vezes, 

concentrada no âmbito governamental. 

Por fim, o critério ao qual o objeto desse estudo não se encaixa, ou se 

encaixa parcialmente, é a representatividade. Conforme sugerido por 

Pogrebinschi e Santos (2011), as conferências nacionais são representativas: 

“Não simplesmente por engendrarem internamente a lógica 

representativa (por meio da eleição de delegados e votação por 

maioria, entre outros) e sustentarem alguma modalidade ‘informal’ de 

representação; porém, de forma mais sofisticada, por comporem uma 

mais complexa estrutura de representação política no âmbito dos 

Poderes do Estado, que conta com a participação e a deliberação da 

sociedade civil de forma mais direta e menos mediada pelos 

tradicionais mecanismos de controle, como o voto, e de vocalização 

das preferências por ele expressas, como os partidos.” (p.266). 

As consultas públicas, por sua vez, contam com a participação da 

sociedade civil e das entidades públicas e privadas, contudo, no âmbito das 

audiências públicas, não ocorre a eleição de delegados nem o voto por maioria a 

respeito do texto final que será adotado pelo governo. Apesar disso, elas ainda 

constituem componente representativo relevante, uma vez que, segundo 

Pogrebinschi e Santos (2011) “a participação e a deliberação podem ser 

tomadas como elementos constitutivos da representação política”. (p.264). 

O que se buscou mostrar é que, mesmo não correspondendo a todos os 

critérios de representatividade apresentados pelos autores citados, as consultas 

ainda têm papel importante no fomento da participação social e das práticas 

democráticas, ainda que seja de maneira tendenciosa a um determinado grupo 

da sociedade, como se procura mostrar nessa pesquisa.  
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Por fim, cabe destacar medidas participativas5 que deram certo no Brasil, 

como, por exemplo, o orçamento participativo, que consiste em um ambiente 

de discussão acerca da destinação dos recursos de um estado, com intensa 

participação social. O objetivo dessa iniciativa é desenvolver uma gestão mais 

democrática e transparente, com foco nos principais problemas sociais 

apontados por aqueles que têm maior percepção deles: a própria população. A 

intenção é reduzir as desigualdades sociais e econômicas, e melhorar a 

prestação dos serviços públicos6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Versões futuras do trabalho pretendem se estender nessa literatura mais especifica sobre participação 
social, com o detalhamento das práticas participativas de sucesso no Brasil. 
6 Informações disponíveis em http://www.casacivil.df.gov.br/gestao/orcamento-participativo.html.  

http://www.casacivil.df.gov.br/gestao/orcamento-participativo.html
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2. ESTUDO DE CASO  

Levando em consideração o que já foi exposto acerca do caráter 

participativo das consultas públicas, torna-se possível afirmar que elas 

constituem elemento importante para o fomento da democracia no que diz 

respeito às decisões do Poder Executivo. Dessa forma, cabe uma análise mais 

aprofundada dos seus reais efeitos práticos para o aumento da participação da 

sociedade em geral no processo de tomada de decisões e implementação de 

políticas públicas. 

Com essa finalidade, a proposta do presente trabalho é averiguar a 

aplicação do mecanismo de consulta pública em uma instância governamental, 

com o objetivo de verificar aspectos como os principais temas abordados, os 

atores envolvidos, a frequência com que participam, o teor de suas 

contribuições, além de avaliar se o Governo costuma acatar as sugestões 

encaminhadas pelos participantes.  

Tais verificações foram realizadas por meio da técnica do Estudo de Caso, 

que, segundo a definição de Robert Yin (2001)7, consiste em uma estratégia de 

pesquisa que compreende um método que abrange abordagens especificas de 

coletas e análise de dados, permite que o investigador se aprofunde nas 

questões tangentes ao fenômeno estudado. É utilizado quando se pretende 

compreender fenômenos sociais pontuais e complexos, os quais o pesquisador 

não pode influenciar, a fim de determinar ou testar uma teoria. Permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas, 

analisando fenômenos contemporâneos a partir do seu contexto real, e 

utilizando de diversas fontes de evidências. 

Dessa forma, utilizou-se a triangulação metodológica, proposta por Yin 

(2005), que consiste no uso de diversos métodos de pesquisa, permitindo uma 

análise mais concisa das informações obtidas, com a finalidade de testar as 

hipóteses apresentadas. No caso do presente estudo, foram utilizados o estudo 

de caso e a análise de conteúdo. 

                                                           
7 YIN, Robert K. 2005. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre, Bookman. (Capítulo 1). 
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Para a realização do estudo citado, foram selecionadas as Consultas 

Públicas realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA no 

ano de 2011, totalizando 65. A análise de conteúdo foi feita com base nas 

ementas das consultas citadas, disponíveis no site da Agência. Cabe destacar 

que estavam à disposição os arquivos referentes à todas elas, concretizando o 

estudo de toda a população citada. Num segundo momento, quando se 

buscava uma pesquisa mais minuciosa, foram utilizados os relatórios dos 

processos, os quais somente estavam disponíveis de 8 das 65 consultas. 

2.1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

Visando um melhor entendimento acerca do objeto de análise utilizado, faz-

se necessária uma explanação das competências da ANVISA, bem como a sua 

estrutura dentro do governo e sua organização interna. 

2.1.1.  Estrutura da Agência 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA foi criada por meio da 

Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, que estabelece que a finalidade 

institucional da mesma é: 

“Promover a proteção da saúde da população, por intermédio do 

controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.” (Art. 6º). 

 A estrutura da ANVISA conta com uma Diretoria Colegiada, composta 

por cinco membros, sendo um deles o seu Diretor-Presidente, à qual compete, 

segundo o artigo 15º da referida Lei, a definição das diretrizes estratégicas da 

Agência, a proposição junto ao Ministro da Saúde de políticas e diretrizes 

governamentais destinadas ao cumprimento de seus objetivos, a edição de 

normas sobre matérias de sua competência, o cumprimento das normas 

relativas à vigilância sanitária, a elaboração e divulgação de relatórios 

periódicos sobre suas atividades, o julgamento, em grau de recurso, das suas 

decisões, mediante provocação dos interessados, e o encaminhamento de 

demonstrativos contábeis aos órgãos competentes. 
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 Compõe a organização estrutural da Agência, um Conselho Consultivo, 

que deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade 

científica e dos usuários.  

Sua organização interna se divide em Diretoriais, Gerências e 

Superintendências, de acordo com o Organograma abaixo: 

 

Sendo as siglas acima citadas8: 

Tabela 1 

Siglas referentes à estrutura interna da ANVISA 

DIGES Diretoria de Gestão institucional 

DIREG Diretoria de Regulação Sanitária 

DSNVS Diretoria de Coordenação e Articulação do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária 

DIARE Diretoria de Autorização e Registro Sanitários 

DIMON Diretoria de Controle e Monitoramento Sanitários 

GADIP Gabinete do Diretor-Presidente 

SECOL Secretaria Executiva da Diretoria Colegiada 

OUVID Ouvidoria 

PROCR Procuradoria Federal 

CORGE Corregedoria 

                                                           
8 Dados retirados do site da ANVISA, disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia.  

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia
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AUDIT Auditoria Interna 

ASCOM Assessoria de Comunicação, Eventos e Cerimonial 

APLAN Assessoria de Planejamento 

ASREL Assessoria de Articulação e Relações Institucionais 

AINTE Assessoria de Assuntos Internacionais 

ASPAR Assessoria Parlamentar 

SUTOX Superintendência de Toxicologia 

GGTOX Gerência-Geral de Agrotóxicos 

GGTAB Gerência-Geral de Produtos Derivados do Tabaco 

SUINP Superintendência de Inspeção Sanitária 

GGINP Gerência-Geral de Inspeção Sanitária 

GEAFE Gerência de Autorização de Funcionamento 

SUREG Superintendência de Regulação Sanitária e 

Acompanhamento de Mercados 

GGREG Gerência-Geral de Regulamentação e Boas Práticas 

Regulatórias 

GGAIR Gerência-Geral de Análise de Impacto Regulatório 

e Acompanhamento de Mercados 

SUGES Superintendência de Gestão Interna 

GGGAF Gerência-Geral de Gestão Administrativa e Financeira 

GGCIP Gerência-Geral de Conhecimento, Informação e 

Pesquisa 

GGPES Gerência-Geral de Gestão de Pessoas 

GGTIN Gerência-Geral de Gestão de Tecnologia da 

Informação 

SSNVS Superintendência de Serviços de Saúde e Gestão do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

GGCOF Gerência Geral de Coordenação e Fortalecimento do 

SNVS 

GGTES Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde 

SUCOM Superintendência de Fiscalização, Controle e 

Monitoramento 

GELAS Gerência de Laboratórios de Saúde Pública 

GGFIS Gerência Geral de Fiscalização de Produtos Sujeitos à 

Vigilância Sanitária 

GGMON Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos 

à Vigilância Sanitária 

SUPAF Superintendência de Portos, Aeroportos, Fronteiras e 

Recintos Alfandegados 



 
21 

 

GGIMV Gerência geral de instalações e serviços de interesse 

sanitário, meios de transporte e viajantes em portos, 

aeroportos e fronteiras 

GGCOE Gerência-Geral De Controle Sanitário Em Comércio 

Exterior Em Portos, Aeroportos, Fronteiras E Recintos 

Alfandegados 

SUALI Superintendente de Correlatos e Alimentos 

GGTPS Gerência geral de Tecnologia de Produtos para a 

Saúde 

GGALI Gerência geral de Alimentos 

GGSAN Gerência geral de Saneantes 

GGCOS Gerência geral de Cosméticos 

SUMED Superintendência de Medicamentos e Produtos 

Biológicos 

GGMED Gerência-Geral de Medicamentos 

GGPBS Gerência-Geral de Produtos Biológicos, Sangue, 

Tecidos, Células e Órgãos 

 

2.1.2.  Competências 

 

São Competências da ANVISA, conforme disposto na Lei nº 9.782 de 26 

de janeiro de 1999: 

 Coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Fomentar e realizar estudos e pesquisas no âmbito de suas 

atribuições; 

 Estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, 

as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; 

 Estabelecer normas e padrões sobre limites de contaminantes, 

resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e outros que 

envolvam risco à saúde; 

 Intervir, temporariamente, na administração de entidades 

produtoras que sejam financiadas, subsidiadas ou mantidas com 

recursos públicos, assim como nos prestadores de serviços e ou 

produtores exclusivos ou estratégicos para o abastecimento do 

mercado nacional, obedecido o disposto em legislação específica; 
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 Administrar e arrecadar a Taxa de Fiscalização de Vigilância 

Sanitária; 

 Autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, 

distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 4º do 

Regulamento da ANVISA; 

 Conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área 

de atuação; Conceder e cancelar o certificado de cumprimento de 

boas práticas de fabricação; 

 Exigir, mediante regulamentação específica, o credenciamento ou 

a certificação de conformidade no âmbito do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, de 

instituições, produtos e serviços sob regime de vigilância 

sanitária, segundo sua classe de risco; 

 Interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de 

fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e 

venda de produtos e de prestação de serviços relativos à saúde, 

em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente 

à saúde; 

 Proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a 

distribuição e a comercialização de produtos e insumos, em caso 

de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; 

Cancelar a autorização, inclusive a especial, de funcionamento de 

empresas, em caso de violação da legislação pertinente ou de 

risco iminente à saúde; 

 Coordenar as ações de vigilância sanitária realizadas por todos os 

laboratórios que compõem a rede oficial de laboratórios de 

controle de qualidade em saúde; 

 Estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância 

toxicológica e farmacológica; 

 Promover a revisão e atualização periódica da farmacopéia; 

 Manter sistema de informação contínuo e permanente para 

integrar suas atividades com as demais ações de saúde, com 
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prioridade para as ações de vigilância epidemiológica e 

assistência ambulatorial e hospitalar; 

 Monitorar e auditar os órgãos e entidades estaduais, distritais e 

municipais que integram o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, incluindo-se os laboratórios oficiais de controle de 

qualidade em saúde; 

 Coordenar e executar o controle da qualidade de bens e de 

produtos relacionados no art. 4º do Regulamento Interno, por 

meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de 

programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde; 

 Fomentar o desenvolvimento de recursos humanos para o 

sistema e a cooperação técnico-científica nacional e internacional; 

 Autuar e aplicar as penalidades previstas em lei; 

 Monitorar a evolução dos preços de medicamentos, 

equipamentos, componentes, insumos e serviços de saúde; 

Dessa forma, estão sob responsabilidade da Agência a regulamentação, 

o controle e a fiscalização de produtos e serviços que envolvam risco à saúde 

pública, que englobam: medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas 

e demais insumos, processos e tecnologias; alimentos, inclusive bebidas, 

águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, 

limites de contaminantes orgânicos; resíduos de agrotóxicos e de 

medicamentos veterinários. Além de: cosméticos, produtos de higiene pessoal 

e perfumes; equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, 

hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; órgãos, tecidos 

humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições. 

Compreende ainda: cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 

fumígero, derivado ou não do tabaco; e, quaisquer produtos que envolvam a 

possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro 

procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação. 

 Entre os serviços submetidos à supervisão da ANVISA, estão aqueles 

voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os 

realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e 
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terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas 

tecnologias. A Agência controla ainda as instalações físicas, equipamentos, 

tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos 

processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos9. 

2.1.3. Consultas Públicas na ANVISA 

 

Apesar de não haver uma legislação específica para as consultas públicas 

na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, consta no Relatório da 

Ouvidoria do ano de 201310 uma breve definição desse mecanismo, a saber: 

“As Consultas Públicas são um dos principais mecanismos de 

participação social no processo de regulamentação, possibilitando a 

manifestação da sociedade a respeito da proposição de atos 

normativos sanitários. A realização das consultas permite a 

contribuição dos diversos atores afetados direta ou indiretamente pela 

proposta, a identificação dos aspectos relevantes da matéria em 

discussão, a obtenção de subsídios para tomada de decisão por parte 

da Anvisa, além de promover transparência e previsibilidade ao 

processo regulatório.” (p.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Informações extraídas do Portal da ANVISA. Disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia.  
10 O referido Relatório foi divulgado pela Agência na 20ª Reunião Pública da sua Diretoria Colegiada, que 
ocorreu no dia 20/11 e posteriormente disponibilizado no portal do órgão, conforme referenciado. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia
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3. METODOLOGIA 

 Para a realização do Estudo de caso proposto a metodologia utilizada 

consistiu na realização de uma análise de conteúdo, que, segundo Sampieri, 

Colado e Lucio (2006), consiste em estudar e analisar a comunicação de uma 

maneira objetiva, sistemática e quantitativa. De acordo com Krippendorff, a 

análise de conteúdo busca fazer inferências válidas e confiáveis de dados com 

relação a seu contexto. É feita por meio da codificação, ou seja, as 

características relevantes do conteúdo do meio de comunicação escolhido se 

transformam em unidades que possibilitem descrição e análise precisas. 

 Dessa forma, primeiramente foi definido o universo a ser utilizado como 

base para a pesquisa, ou seja, as consultas públicas realizadas no ano de 

2011, disponíveis no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. A justificativa para a escolha da Agência se dá pela grande 

quantidade de informação disponibilizada no portal. O ano de 2011 foi 

selecionado para análise devido ao fato de que todas as consultas realizadas 

nesse período já tiveram seus prazos encerrados e, em sua maioria, a norma 

devidamente publicada. Algumas consultas públicas dos anos posteriores, 

2012 e 2013, foram reabertas e as discussões continuam em andamento, o 

que não permitiria uma avaliação precisa dos pleitos. Nesse contexto, foram 

encontradas 65 Consultas Públicas. 

Tendo realizado a pesquisa exploratória para seleção do universo a ser 

estudado, a primeira providência foi o levantamento dos arquivos existentes no 

Portal da Agência, a fim de verificar a quantidade de informação disponível e 

avaliar as possíveis variáveis a serem utilizadas na elaboração do livro de 

códigos. De acordo com o Relatório da Ouvidoria de 2013, cada consulta conta 

com uma página própria que exibe dados informativos sobre todo o processo, 

incluindo os documentos e notícias relacionadas, os atos normativos 

vinculados à proposta, além dos relatórios sobre as contribuições recebidas e 

as análises realizadas. 

Nessa fase, aferiu-se que, das 65 consultas públicas do ano de 2011, todas 

possuem as ementas publicadas no site e seus respectivos textos finais 
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deliberados e publicados no Diário Oficial da União – DOU. Entretanto, 

algumas normas finais não puderam ser acessadas por meio do portal da 

Agência devido a problemas operacionais, mas mesmo assim podem ser 

encontradas no DOU. Além disso, a maioria dos relatórios sobre as 

contribuições recebidas e análises realizadas não estavam disponíveis para 

consulta. Esse documento contém informações como o setor e os estados que 

pertencem os agentes participativos, o teor das contribuições recebidas, as 

sugestões que foram acatadas pela Agência, entre outros. Tais dados são 

extremamente importantes para a pesquisa em questão, visto que permitem 

verificar as hipóteses levantadas inicialmente. Das 65 consultas analisadas, 

apenas 8 possuem o referido relatório publicado no site, o que dificultou a 

constatação das variáveis desejadas. 

Em seguida, foi montado um livro de códigos contendo os critérios a serem 

avaliados acerca de cada consulta, a saber: a área responsável pela realização 

do processo, o perfil dos participantes, o estado ao qual pertencem, o teor das 

contribuições apresentadas (favorável, desfavorável, neutro), a posição da 

ANVISA em relação à elas (deferido, indeferido, nova redação) e a forma pela 

qual os atores souberam da realização da consulta. 

O primeiro aspecto observado foi qual Gerência interna da Agência realizou 

o processo, a fim de aferir quais os principais temas discutidos e quais àqueles 

que englobam maior participação social. Essa etapa pôde ser realizada 

utilizando todas as 65 consultas realizadas no período, já que essas 

informações estão contempladas na ementa inicial publicada no site11. 

Só foi possível realizar averiguações mais aprofundadas naquelas consultas 

que têm publicado o seu relatório final e o seu relatório das sugestões 

recebidas, uma vez que, é neste documento que se encontram as análises 

tanto sobre o teor das contribuições, como sobre os agentes que as enviaram. 

Cabe ressaltar, que essa condição leva a um número de apenas 9 processos. 

                                                           
11 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+intere
sse/Consultas+Publicas/Assuntos+de+interesse/Consultas+Publicas+encerradas/2011.  

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Consultas+Publicas/Assuntos+de+interesse/Consultas+Publicas+encerradas/2011
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/regulacao+sanitaria/Assuntos+de+interesse/Consultas+Publicas/Assuntos+de+interesse/Consultas+Publicas+encerradas/2011
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Dessa forma, observou-se quais informações estavam dispostas nos 

relatórios, a saber: dados gerais da consulta, relação dos participantes, perfil 

dos participantes, unidade da federação à qual pertencem, posicionamento dos 

participantes, Síntese da consolidação das contribuições e Encaminhamento às 

contribuições.  

Foram selecionadas para o preenchimento do livro código as seguintes 

variáveis: perfil dos participantes, por meio de qual fonte eles souberam do 

processo, a Unidade Federativa proveniente, o teor das contribuições enviadas 

(favorável, desfavorável, parcialmente favorável, parcialmente desfavorável, 

neutro) e a posição da ANVISA em relação à elas (deferido, indeferido, deferido 

parcialmente). 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Realizada a pesquisa mencionada, tornou-se factível a verificação de 

diversos aspectos que possibilitam um maior entendimento acerca das 

consultas públicas, principalmente no que diz respeito às suas principais 

características estruturais, e do processo participativo como um todo.  

4.1. Principais temas abordados 

 

Inicialmente, conforme exposto, averiguou-se qual área interna da Agência 

foi responsável por cada processo de consulta pública e os dados obtidos na 

pesquisa exploratória foram compilados no livro código. O objetivo dessa fase 

do estudo foi compreender quais os principais assuntos que são colocados à 

disposição da sociedade civil para o recebimento de sugestões e, se possível, 

quais aqueles que são mais discutidos e que acabam se tornando mais 

polêmicos, muitas vezes gerando discordância entre os atores envolvidos 

(setor público e privado, população e governo). 

Constatou-se que das 65 consultas públicas do ano de 2011 analisadas, 32 

foram realizadas pela Gerência-Geral de Toxicologia – GGTOX, 10 pela 

Gerência-Geral de Alimentos – GGALI, 6 pela Gerência-Geral de 

Medicamentos – GGMED, 4 pela Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos 

para a Saúde – GGTPS, 3 pela Gerência-Geral de Inspeção, Monitoramento da 

Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, 

Propaganda e Publicidade – GGIMP, 2 pela Gerência-Geral de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras – GGPAF, 2 pela Gerência-Geral de Tecnologia de 

Serviços de Saúde – GGTES, 2 pela Gerência-Geral de Sangue, Outros 

Tecidos e Órgãos – GGSTO, 2 pela Gerência-Geral de Laboratórios de Saúde 

Pública – GGLAS, 1 pela Gerência-Geral de Cosméticos – GGCOS,  e 1 pelo 

Núcleo de Gestão do Sistema Nacional de Notificação e Investigação em 

Vigilância Sanitária – NUVIG.   

A predominância de consultas geridas pela GGTOX é notória, o que leva a 

considerar que os principais temas regulamentados por meio desse mecanismo 

estão inseridos nas competências de tal gerência, sendo necessário um 

aprofundamento nesse quesito. Os outros três principais assuntos colocados 
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em consulta pública são a gestão de alimentos, de medicamentos e de serviços 

de saúde. Cabe ressaltar que tais resultados já eram esperados, uma vez que 

as áreas temáticas compõem as matérias essenciais pelas quais a ANVISA é 

responsável, assim como as que são de maior interesse da população em 

geral. 

Fica mais fácil visualizar a divisão temática das consultas por meio do 

gráfico a seguir12: 

Tabela 2 

Áreas responsáveis pelas Consultas Públicas da ANVISA do ano de 2011. 

 

Diante do exposto, faz-se necessária uma análise mais detalhada das 

competências da Gerência-Geral de Toxicologia, a fim de compreender quais 

os temas que são primordialmente objetos de contestação por parte da 

sociedade. Deste modo, são competências da GGTOX13: 

 Planejar, coordenar e orientar o Sistema de Vigilância Toxicológica; 

 Regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que 

envolvam riscos à saúde humana na sua área de competência; 

                                                           
12 Tabela de autoria própria, elaborada com os dados encontrados no portal da ANVISA, disponível em 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home.   
13 Informações retiradas do portal do SIORG, disponível em http://www.siorg.redegoverno.gov.br, 
conforme referenciado.   
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 Analisar e emitir parecer circunstanciado e conclusivo nos processos 

referentes a agrotóxicos, componentes e afins; 

 Propor a concessão, indeferimento da petição, alteração, 

revalidação, retificação, cancelamento e a caducidade do registro de 

agrotóxicos, componentes e afins destinados à desinfestação de 

ambientes domiciliares, públicos ou coletivos e no uso em 

campanhas de saúde pública; 

 Emitir pareceres referentes às substâncias tóxicas; 

 Normatizar e elaborar regulamentos técnicos e monografias, na sua 

área de competência, para subsidiar as ações de fiscalização; 

 Propor a internalização normativa de acordos internacionais no 

âmbito de sua competência; 

 Desenvolver ações de informação, divulgação e esclarecimento que 

assegurem a prevenção de agravos e doenças relacionados a 

agrotóxicos, componentes, afins e outras substâncias tóxicas; 

 Apoiar eventos e pesquisas que promovam o conhecimento científico 

e tecnológico na sua área de competência; 

 Propor, acompanhar e avaliar as atividades de monitoramento dos 

resíduos de agrotóxicos, componentes e afins, drogas veterinárias e 

outras substâncias tóxicas em alimentos; 

 Julgar os processos administrativos de infrações à legislação 

sanitária federal, referentes a agrotóxico, componentes e afins. 

Cabe destacar que, apesar da área de Toxicologia abranger diversas 

substâncias tóxicas, a maioria das consultas realizadas por essa Gerência 

dispõe sobre a regulamentação de agrotóxicos, principalmente no que tange a 

ingredientes ativos e normatização de monografias no tema.  

De modo geral, as discussões que envolvem a gestão de agrotóxicos 

são consideradas relevantes pela maioria da sociedade, visto que, além 

interferir no cotidiano dos cidadãos, é um assunto polêmico, que sempre divide 

opiniões. Ademais disso, os debates no âmbito governamental se tornam muito 

importantes e, na mesma medida, necessários, já que incluem os dois lados 

interessados: os consumidores e os produtores. Apesar disso, os aspectos 
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debatidos por meio das consultas públicas são, muitas vezes, bastante 

específicos, o que dificulta uma participação mais eficaz da população em 

geral, e favorece àquelas pessoas que possuem maior conhecimento técnico. 

Cabe ressaltar que aqui, os principais participantes são Associações de 

empresas do setor, como por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de 

Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades – ABIFINA e a Associação 

Nacional Defesa Vegetal – ANDEF. 

Da mesma maneira, vale uma pincelada nos temas abrangidos pela 

GGALI, GGMED e GGTPS14. À primeira compete coordenar os processos 

referentes às atividades relativas ao registro, informações, inspeção, controle 

de riscos, estabelecimento de normas e padrões, promovendo a adequada 

organização dos procedimentos técnicos e administrativos a fim de garantir as 

ações de vigilância sanitária de alimentos, bebidas, águas envasadas, seus 

insumos, suas embalagens, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia, 

limites de contaminantes, resíduos de medicamentos veterinários, rotulagem, 

novas tecnologias e novos produtos relacionados a alimentos com ação 

específica sobre o organismo humano. Nas consultas dessa Gerência os 

principais atores são associações como a Associação Brasileira das Indústrias 

da Alimentação – ABIA, Associação Brasileira da Indústria e Comércio de 

Ingredientes e Aditivos para Alimentos – ABIAM e empresas do setor. 

 A GGMED é responsável pelos processos referentes ao registro de 

medicamentos, imunobiológicos e de produtos farmacológicos, tendo em vista 

a identidade, qualidade, finalidade, atividade, eficácia, segurança, risco, 

preservação e estabilidade dos produtos sob o regime de vigilância sanitária. 

Participam de maneira mais ativa associações do setor como a Associação 

Brasileira das Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar de 

Promoção da Saúde – ABIFISA, Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 

Nacionais – ALANAC, Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos 

Isentos de Prescrição – ABIMIP, além de profissionais da saúde e empresas da 

área. 

                                                           
14 Competências retiradas do http://www.siorg.redegoverno.gov.br/.  

http://www.siorg.redegoverno.gov.br/
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 Por fim, compete à GGTPS a gestão de atividades de cooperação da 

ANVISA com organismos nacionais e internacionais no que diz respeito a 

produtos para a saúde. Aqui há uma participação maciça de representantes do 

setor regulado, sejam eles profissionais autônomos, empresas ou associações, 

como a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios – ABIMO, e algumas entidades 

de cunho governamental como o Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde - INCQS da Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ. 

4.2. Análise das contribuições 

 

Na segunda fase da pesquisa, foram utilizados como base àquelas 

consultas públicas em que foram disponibilizados os relatórios das 

contribuições recebidas. Conforme já dito, esse critério de seleção nos dá um 

universo de apenas 8 arquivos, referentes à: 

 Consulta Pública 0004/ 2011 da GGALI sobre a proposta de 

resolução que aprova as listas positivas de aditivos alimentares e 

coadjuvantes de tecnologia com suas respectivas funções e limites 

máximos para produção de frutas e vegetais; 

 Consulta Pública 0014/2011 da GGMED sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre a realização de alterações, inclusões, 

suspensão, reativação e cancelamentos pós-registro de 

medicamentos fitoterápicos; 

 Consulta Pública 0019/2011 da GGSTO sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre as diretrizes sanitárias para o transporte 

de material biológico humano no território nacional; 

 Consulta Pública 0028/2011 da GGALI sobre a aprovação de uso de 

aditivos alimentares com suas respectivas funções e limites máximos 

para bebidas alcoólicas; 

 Consulta Pública 0030/2011 da GGMED sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre os requisitos necessários ao 

funcionamento de serviços de endoscopia com via de acesso ao 

organismo por orifícios exclusivamente naturais; 
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 Consulta Pública 0032/2011 da GGMED sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre os programas de acesso expandido, 

uso compassivo e doação pós-estudo de medicamentos; 

 Consulta Pública 0052/2011 da GGALI sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico para registro 

sanitário e notificação de produtos isentos de registro sanitário na 

área de alimentos; e, 

 Consulta Pública 0065/2011 da GGTPS sobre a proposta de 

Resolução que dispõe sobre bolsas plásticas para coleta, 

armazenamento e transferência de sangue humano e seus 

componentes. 

O primeiro aspecto observado diz respeito ao meio pelo qual os 

participantes souberam da realização do processo de consulta pública. As três 

respostas preponderantes foram: Site da ANVISA, por meio das associações à 

qual as empresas pertencem e por meio do Diário Oficial da União. Esse 

resultado corrobora com a tese apresentada de que somente atores com 

acesso à informação podem participar de maneira mais efetiva desse tipo de 

mecanismo. Apesar do aumento latente do uso da internet ter facilitado o 

acesso aos meios de comunicação como sites institucionais e o Diário Oficial, 

essas são fontes de informação que somente são procuradas por aqueles que 

têm, de fato, interesse neles. Um cidadão comum não tem o hábito de 

consultar os portais do governo ou de acompanhar os temas que estão sendo 

legislados. 

O segundo ponto destacado foi a Unidade Federativa á qual pertencem os 

participantes das consultas públicas. Nesse ponto, houve unanimidade do 

estado de São Paulo – SP, chegando a englobar, em um dos processos, 78% 

dos atores envolvidos. Isso se deve ao fato de que a maioria das empresas e 

associações pertencentes ao setor regulado estão sediadas em São Paulo. 

Cabe destacar que a participação maciça do Estado só é possível porque, 

atualmente, todo o procedimento de consulta pública pode ser realizado 

virtualmente, por meio do envio de contribuições por e-mail, com o 

preenchimento do formulário eletrônico disponível no próprio portal da Agência. 
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Ainda sobre o perfil dos participantes, outro critério analisado foi o 

segmento ao qual eles pertencem. Das 8 consultas utilizadas como fonte de 

pesquisa, 3 tiveram como principal segmento participativo as empresas ou 

empresários, em 3 delas participaram mais associações e, nas outras 2, os 

profissionais de saúde. É importante ressaltar que em nenhuma delas houve 

predominância de atuação de cidadãos comuns ou da população em geral, os 

envolvidos são sempre atuantes do setor regulado, seja ele de saúde, 

alimentos, agrotóxicos, entre outros. 

O principal motivo para que o processo de consulta pública seja dominado 

pelos membros de empresas ou associações provenientes do setor regulado, é 

o fato de que são estes atores que possuem o conhecimento técnico 

necessário para analisar a proposição em questão e formular sugestões que 

sejam plausíveis e juridicamente possíveis. Mais uma vez, os resultados 

encontrados confirmam a tese inicial de que os agentes do setor privado se 

utilizam desse mecanismo para interferir no processo decisório de formulação 

de políticas públicas e legislações, por meio da defesa de seus interesses, 

embasados em conhecimento técnico. 

Dando continuidade à pesquisa, o aspecto seguinte avaliado foi o teor das 

contribuições enviadas pelos participantes e a posição da ANVISA em relação 

a elas. Nesse ponto, é difícil a mensuração de uma virável fixa, uma vez que a 

posição dos participantes depende do segmento ao qual eles pertencem e, 

principalmente, do assunto que está sendo abordado no processo.  

Mesmo assim, de uma forma geral, o que se observou foi que a Agência 

tende a deliberar e tomar suas decisões pautadas nas sugestões recebidas. 

Para exemplificar o exposto, utilizou-se a Consulta Pública 0030/2011, 

realizada pela Gerência-Geral de Medicamentos – GGMED, e teve como 

objetivo o recebimento de contribuições sobre os Requisitos de Boas Práticas 

de Funcionamento para os Serviços de Endoscopia com Via de Acesso ao 

Organismo por Orifícios Exclusivamente Naturais. Nesse processo, 83% dos 

participantes eram profissionais de saúde e 82% eram desfavoráveis ao texto 

proposto pela ANVISA. 
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Na distribuição de acordo com o segmento, as academias e instituições de 

ensino se mostraram fortemente favoráveis à norma, as associações e 

entidades eram parcialmente desfavoráveis, os consumidores se mostraram 

fortemente desfavoráveis, as entidades de classe, fortemente favoráveis, os 

órgãos ou entidades do governo, favoráveis, e os profissionais de saúde, 

desfavoráveis. A síntese das contribuições apontou que a maioria das 

propostas era de exclusão de ponto específicos da norma em questão. O 

relatório apontou que na maioria dos artigos em que foram propostas 

mudanças, a Agência estabeleceu uma nova redação na consolidação da 

norma final. 

Ou seja, segmentos importantes como o dos profissionais de saúde, onde 

houve uma participação maciça, das associações e entidades e consumidores, 

foram ouvidos e tiveram a oportunidade de propor alterações em uma norma 

que interfere diretamente nos seus interesses, sejam eles quais forem. Além 

disso, é possível inferir que os profissionais de saúde utilizaram desse 

mecanismo para intervir no processo de formulação de uma política pública 

extremamente importante para o setor e com consequências relevantes. 

A mesma lógica pôde ser observada nas demais consultas analisadas, isto 

é, nos casos em que os principais setores se mostraram favoráveis ao texto 

apresentado pela Agência, a norma final foi publicada sem muitas alterações.  
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5. CONCLUSÕES 

 É evidente que, ao longo dos anos, o governo brasileiro buscou, cada vez 

mais, maneiras de tornar mais democrático o processo decisório no que diz 

respeito ao desenho, implementação e supervisão de políticas públicas. De 

acordo com Gurza Lavalle (2006): 

“O país tornou-se, na última década, referência imprescindível do 

debate internacional acerca da reforma da democracia graças a uma 

onda de novas experiências participativas no desenho de políticas 

públicas, enquadradas inicialmente na Constituição de 1988 ou em 

administrações municipais sob o comando do Partido dos 

Trabalhadores (PT)”. (p.45). 

 Com essas mudanças no cenário político e a crescente demanda social 

por maior participação no processo decisório como um todo, houve um 

desenvolvimento de mecanismos importantes, como o Orçamento Participativo, 

as conferências nacionais, consultas e audiências públicas, entre outros. Nesse 

contexto, as consultas públicas se tornaram cada vez mais frequentes nos 

órgãos do Executivo Federal, assim como a sua procura por parte de 

empresas, associações e entidades. 

 É indiscutível a importância das consultas para o fomento da participação 

social na formulação de políticas públicas, especificamente, no caso analisado, 

àquelas que dizem respeito às competências da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA. Isso se confirma com a realização de uma média de 60 

consultas por ano, abordando temas relevantes, e com a participação de 

diversos segmentos da sociedade. 

 Nesse sentido, buscou-se realizar um estudo de caso dos processos 

realizados no ano de 2011 a fim de analisar as hipóteses levantadas 

incialmente. Os resultados obtidos durante a pesquisa corroboraram com a 

tese de que o setor privado atua de forma mais concisa nos procedimentos de 

consulta pública com o objetivo de intervir no processo decisório de acordo 

com seus interesses. Primeiramente, porque se observou uma maior 

participação de empresas e associações, em detrimento de cidadãos comuns. 

Isso porque, conforme exposto, a disposição das informações acerca dos 
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processos favorece àqueles que têm acesso ao Portal da Agência e ao Diário 

Oficial da União – DOU, o que aponta para os atores mais envolvidos no setor, 

uma vez que não são meios de comunicação tão difundidos na sociedade em 

geral. 

 Além disso, muitos dos assuntos abordados nas consultas públicas tem 

um caráter extremamente técnico que impede que pessoas sem um 

conhecimento técnico específico apresentem contribuições pertinentes. O que, 

mais uma vez, exclui o cidadão comum e beneficia os agentes do setor 

regulado. 

 Por fim, cabe destacar que, independente do segmento mais favorecido 

com a realização das consultas públicas, estas constituem mecanismo 

imprescindível para a regulamentação dos principais assuntos regulados pela 

ANVISA, uma vez que, é por meio delas que a Agência mensura o 

posicionamento dos interessados sobre o assunto e consegue embasamento 

técnico adicional, que corrobora a publicação de uma norma final que seja 

benéfica a todos os atores. Ademais, o procedimento de consulta é um 

instrumento importante de fomento da democracia em geral, visto que confere 

maior transparência ao processo de formulação de políticas públicas e 

legislação e fornece um espaço de debate sobre assuntos de interesse geral. 
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