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SIA Trecho 5, Área Especial 57, Bloco D, subsolo, Brasília/DF 
CEP: 71.205-050 
 
 
Cópias à DIRE 3, DIRE 4, DIRE 5, GGMED e GGPES 
 
 

Sr. Diretor-Presidente e Sra. Diretora, 

 

Esta Associação dos Servidores da Anvisa (UNIVISA) vem, por meio deste documento, 
apresentar considerações e solicitar esclarecimentos sobre a contratação de bolsistas de 
extensão/consultores para desempenho de atividades finalísticas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), em especial da Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED). 

A Anvisa foi criada em 1999, por meio da Lei nº 9.782. Nos seus primeiros cinco anos de 
existência, a Anvisa foi constituída por uma força de trabalho múltipla, composta por servidores 
redirecionados de outros órgãos públicos e consultores contratados temporariamente. Naquela 
época, verificava-se um quadro de pessoal caracterizado por diversidade de vínculos empregatícios e 
a alta rotatividade de profissionais. Desde então, a partir de 2005, o quadro técnico da Anvisa foi 
construído por meio da realização de concursos, da nomeação de servidores públicos concursados 
para ocupar os cargos técnicos da Agência, bem como a redistribuição dos servidores de outros 
órgãos para composição efetiva do quadro da Anvisa. Isso contribuiu para o fortalecimento de sua 
capacidade de promover a regulação de mercado e para a qualidade, segurança e eficácia de 
produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária oferecidos à população brasileira. 

Desde a criação da Anvisa, foram realizados dois concursos públicos para provimento de 
vagas em cargos efetivos de nível superior, sendo um em 2004 e outro em 2013. Porém, há oito anos 
não há concursos específicos para a nomeação de servidores para a execução das atividades 
finalísticas da Agência. Neste cenário, como era de se esperar, a força de trabalho da Agência foi 
significativamente reduzida. Conforme notícia recentemente publicada, a Agência perdeu 12% da sua 
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força de trabalho nos últimos quatro anos1. Em outra notícia recentemente veiculada, há informação 
de que o número de servidores da Agência já é o menor desde 20072.  

Em busca de repor o quadro funcional da Agência, em fevereiro de 2021, a Anvisa solicitou 
ao Ministério da Economia autorização para realização de concurso público para seleção de, ao 
menos, noventa e quatro servidores. Segundo noticiado, o presidente da Agência argumentou que a 
proximidade de aposentadorias, somadas às perdas de servidores já sofridas, podem provocar um 
colapso na Agência3. Esse risco já havia sido levantado em 2019, quando no relatório de gestão da 
Anvisa, foi informado que, “a saída de uma quantidade tão grande de servidores sem reposição, 
pode comprometer o cumprimento da missão institucional”4. 

A GGMED foi uma das áreas técnicas mais fortemente afetadas pela falta de pessoal e que foi 
alvo de uma redução expressiva de sua força de trabalho. Para minimizar o impacto que essa 
redução representa na execução das atividades finalísticas foram buscadas, desde 2017, estratégias 
para aumentar a produtividade, tais como a adesão ao programa de gestão orientada por resultados, 
a proposição e implementação de editais de exercício temporário e forças-tarefa, a revisão dos 
processos de trabalho, a adoção de estratégias de otimização de análise com base na análise de 
outras autoridades regulatórias e a aprovação condicional de mudanças pós-registro de 
medicamentos (RDC 219/2018). As estratégias adotadas surtiram efeitos de curto prazo e resultaram 
em redução expressiva do passivo da GGMED. Porém, tais medidas não foram capazes de resolver a 
médio e longo prazo a demanda de diversas áreas da GGMED que permaneceram sem um quadro 
técnico de tamanho adequado para a realização das suas atividades regimentais. 

Neste cenário, recentemente tem sido observado um movimento de contratação de 
consultores ou bolsistas para desenvolvimento de ações relacionadas às atividades da Agência. Entre 
outubro do ano passado e outubro deste ano, pelo menos dezenove editais de contratação de 
consultores ou bolsistas foram divulgados no site da Anvisa. No Anexo I (pp. 12 a 14) estão 
apresentados estes editais, com informações sobre a área demandante e o objeto do contrato. Como 
pode ser verificado na Tabela, as atividades atribuídas aos consultores são variadas e demandadas 
por diferentes áreas da Agência, sendo a maioria delas relacionadas a projetos específicos e bem 
definidos.  

No entanto, alguns dos objetos propostos parecem admitir, de maneira direta ou indireta, 
que atividades inerentes às categorias funcionais da Anvisa sejam executadas pelos consultores 
contratados. Dentre estes, destaca-se a Chamada nº 06/2021, publicada em 17/09/2021, referente à 
contratação de bolsistas de extensão para desenvolvimento de atividades que parecem corresponder 
às atribuições finalísticas definidas no Regimento Interno da Anvisa (RDC nº 255/2018, alterada pela 
n° 303/2019) para a Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia (GESEF) e às atribuições 
funcionais dos especialistas em regulação e vigilância sanitária, definidas na Lei n° 10.871/2004.  

                                                           
1 https://folhadirigida.com.br/concursos/noticias/anvisa-mig/sem-concurso-anvisa-perdeu-12-da-forca-de-trabalho-em-quatro-anos 

2 https://www.poder360.com.br/brasil/numero-atual-de-funcionarios-da-anvisa-e-o-menor-desde-2007/ 

3 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/o-pedido-do-presidente-da-anvisa-paulo-guedes.html 

4 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/521json-file-1 



 

3 

 

De acordo com o inciso IX do Art. 1° da Lei n° 10.871/2004, a Regulação e Fiscalização de 
Locais, Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária é realizada pelo cargo de nível superior de 
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, com atribuições voltadas às atividades 
especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle das instalações físicas da produção e da 
comercialização de alimentos, medicamentos e insumos sanitários, bem como à implementação de 
políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. O inciso VI do Art. 2° 
dessa mesma Lei determina que são atribuições específicas dos cargos de nível superior referidos, a 
execução de outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da competência das autarquias 
especiais denominadas Agências Reguladoras de que trata esta Lei. Conforme definido no inciso IX, 
Art. 7° da Lei 9.782/1.999, a concessão de registros de produtos, segundo as normas de sua área de 
atuação, é atividade finalística indelegável da Anvisa.  

Conforme estabelecido no Regimento interno da Anvisa (inciso I do Art. 133 da RDC nº 
255/2018, alterada pela n° 303/2019) é atribuição da GESEF e, por extensão, dos especialistas em 
regulação e vigilância sanitária lotados nesta área técnica, avaliar a segurança e eficácia das petições 
de registro, renovação de registro e pós-registro de medicamentos.  

Dentre as atribuições dos consultores, previstas na chamada n° 06/2021, estão: “I - Realizar 
análise técnica de documentação relacionada à segurança e eficácia de medicamentos novos em 
consonância com a legislação sanitária vigente, guias e manuais sobre o tema.(..); II-  Emitir 
pareceres técnicos com manifestação fundamentada sobre os documentos analisados, conforme 
roteiro de análise técnica adotado pela GESEF, para subsidiar a tomada de decisão da Gerência; III - 
Realizar análise técnica de estudos não clínicos, de farmacologia clínica, eficácia clínica, análise 
biofarmacêutica ou segurança clínica de medicamentos sintéticos novos, com base no roteiro de 
análise técnica; IV- Realizar análise técnica quanto às evidências científicas disponíveis e dados 
epidemiológicos referente aos pedidos de priorização de análise de acordo com as RDCs nº 204/2017 
e 205/2017;” atividades essas que, conforme descrito no parágrafo anterior, são privativas dos 
Especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária lotados na GESEF.  

A partir da publicação desta chamada, surgiram questionamentos, por parte dos servidores, 
quanto aos impactos da contratação de bolsistas/ consultores para a execução das atividades 
finalísticas da Agência, pelos motivos que serão detalhados a seguir. 

Conforme definido no Art. 6° da Lei n° 9.782/1999, a Anvisa tem por finalidade institucional a 
promoção e 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. Para cumprir seu papel de forma adequada, a Anvisa possui o status de 
Agência Reguladora, conforme definido no Art. 2° da Lei nº 13.848/0/2019, o que lhe propicia 
autonomia administrativa e independência de atuação, sendo a demissão imotivada considerada 
ilegal. 

As atividades desenvolvidas pela Anvisa são consideradas típicas de estado e as decisões 
técnicas tomadas pela Agência requerem conhecimento diferenciado, necessidade de lidar com 
responsabilidade elevada, estabilidade dos servidores, autonomia e isenção de conflito de 
interesses.   
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Quanto aos conhecimentos diferenciados, este conceito está relacionado às habilidades 
específicas que são adquiridas pelos servidores durante o exercício da sua função, relacionadas não 
apenas à aquisição de conhecimentos técnicos, mas, também, a uma compreensão aprofundada do 
sistema público-privado em que sua atividade está inserida, das questões regulatórias gerais e 
específicas afetas ao tema e dos eventuais impactos das suas decisões. As atividades típicas de 
estado são aquelas para as quais não se encontra paralelo no setor privado. Em outras palavras, não 
existe um profissional no setor privado que exerça atividade semelhante àquela que é exercida pelo 
servidor público ocupante da carreira de estado. Assim, não é possível fazer uma contratação direta 
de um profissional que atenda à demanda do órgão, mas é necessário formá-lo dentro da própria 
instituição.  Dentro da Anvisa, isso pode ser claramente verificado, por exemplo, na área de registro 
de medicamentos. A análise da qualidade de um medicamento é realizada por um servidor, com 
conhecimento técnico e regulatório sobre o tema. No setor privado (na indústria), cada parte 
específica da avaliação da qualidade de um medicamento (produção, controle de qualidade, 
estabilidade, etc.) é realizada por um grupo de funcionários específico.  

No que se refere à responsabilidade, as Agências Reguladoras são incumbidas de tomar 
decisões que impactam de modo expressivo toda a sociedade e essas decisões, embora chanceladas 
por ocupantes de cargos em comissão, são, em geral, baseadas em pareceres técnicos, elaborados 
por servidores da carreira, que refletem  uma avaliação cautelosa de todo o cenário envolvido na 
situação específica, considerando não apenas o contexto das normas e regulamentos, mas o 
contexto sanitário, epidemiológico, social e cultural específico da população brasileira. Neste período 
de pandemia, vários foram os casos em que decisões críticas, tecnicamente embasadas, tomadas 
pela Anvisa foram largamente noticiadas. Podemos citar, como exemplo, a aprovação de uso 
emergencial das primeiras vacinas no dia 17/01/2021. Como apresentado na reunião pública da 
Diretoria Colegiada, acompanhada de perto por muitos cidadãos, a decisão da Anvisa foi baseada em 
uma análise criteriosa dos documentos apresentados pelas empresas, considerando não apenas os 
conhecimentos técnicos relacionados às vacinas, mas, também, o contexto pandêmico em que nos 
encontrávamos e o arcabouço regulatório nacional (e até internacional) relacionado ao tema, se 
isentando do forte apelo social, do viés político e da questão econômica que rondavam a decisão.  

Neste contexto, a estabilidade, a autonomia e a isenção de conflito de interesses do 
servidor são condições necessárias para que a tomada de decisão seja imune às pressões que surgem 
dos diversos atores da sociedade, envolvidos nos temas regulamentados pela Agência. Aqui podemos 
citar como exemplo, decisões tomadas pela Agência durante a pandemia: a suspensão temporária do 
estudo da vacina Coronavac, a reprovação do primeiro pedido de uso emergencial da vacina Sputinik 
V e o posicionamento quanto ao uso do “kit COVID”. Em todos os casos, a estabilidade e a autonomia 
dos servidores que avaliaram os processos (e dos dirigentes da Agência) foi determinante para que a 
decisão técnica correta fosse tomada, a despeito das opiniões em contrário emitidas por diversos 
membros da sociedade.  

Especificamente no que se refere ao conflito de interesse, conforme estabelecido no inciso I, 
Art. 3° da Lei n° 12.813/2013, o conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre 
interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 
maneira imprópria, o desempenho da função pública. Essa mesma Lei estabelece, em seu Art. 6º, as 
situações que configuram conflito de interesses após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do 
Poder Executivo federal, que são:  I) a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso de informação 
privilegiada obtida em razão das atividades exercidas; II) no período de 6 (seis) meses, contado da 
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data da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, salvo quando expressamente 
autorizado, conforme o caso, pela Comissão de Ética Pública ou pela Controladoria-Geral da União: a) 
prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço a pessoa física ou jurídica com quem tenha 
estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego; b) aceitar cargo 
de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que 
desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ou emprego ocupado; c) celebrar 
com órgãos ou entidades do Poder Executivo federal contratos de serviço, consultoria, 
assessoramento ou atividades similares, vinculados, ainda que indiretamente, ao órgão ou entidade 
em que tenha ocupado o cargo ou emprego; ou d) intervir, direta ou indiretamente, em favor de 
interesse  privado perante órgão ou entidade em que haja ocupado cargo ou emprego ou com o qual 
tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo ou emprego. Assim, a 
isenção de conflito de interesses é fundamental para a garantia da execução das atividades de modo 
imparcial. 

De acordo com um recente relatório publicado pela OMS5, recursos humanos competentes e 
suficientes são críticos para um sistema regulatório. Os recursos humanos podem impactar a 
habilidade das agências reguladoras nacionais de exercer a função regulatória. Como a função 
regulatória é uma atividade complexa, ela requer treinamento prático específico, supervisão próxima 
e tempo, além da qualificação profissional necessária. Portanto, uma baixa retenção de 
colaboradores e alta rotatividade de pessoal são geralmente considerados como um obstáculo ao 
desempenho, consistência e previsibilidade de ações regulatórias.  

A OCDE publicou relatório6 que buscou avaliar a independência dos agentes reguladores por 
meio de um questionário conduzido com 46 reguladores de 26 países (países membros e países não 
membros). De acordo com o relatório, a aplicação de regras gerais de contratação do serviço público 
para o recrutamento de recursos humanos (concursos públicos, no caso do Brasil) nas agências 
reguladoras adiciona transparência e garantia de isonomia ao processo e ainda auxilia a sinalizar uma 
diferença clara entre o agente regulador e o setor regulado. 

Do exposto, podemos compreender que o exercício pleno da finalidade da Anvisa, 
estabelecido por lei, está atrelado a uma política de recursos humanos adequada, na qual se garanta 
a disponibilização de servidores concursados em número suficiente para o atendimento das 
demandas. A precarização dos serviços públicos por meio de terceirizações de atividades e 
contratações temporárias (incluídas aqui as contratações de consultores e bolsistas) fragilizam o 
exercício das atividades institucionais da Anvisa.  

No que se refere especificamente à regulação pré-mercado de medicamentos (registro e pós-
registro), essas atividades são balizadas em três pilares principais que incluem comprovação da 
qualidade, da segurança e da eficácia dos produtos objetos de análise. Esses três parâmetros de 
análise de medicamentos evoluíram na medida em que o conhecimento científico se desenvolveu e 
são reconhecidos internacionalmente como requisitos essenciais para a comercialização de 
medicamentos. A avaliação de eficácia é a comprovação de que o medicamento cumprirá o efeito 
proposto em bula. Na avaliação da segurança, garante-se que os medicamentos não causam risco 

                                                           
5 Regulatory System Strengthening in the Americas. Lessons Learned from the National Regulatory Authorities of Regional Reference. Washington, D.C.: Pan 
American Health Organization; 2021.  

 

6 OECD (2016), Being an Independent Regulator, The Governance of Regulators, OECD Publishing, Paris. 
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aos pacientes (ou minimamente, não causarão um risco maior do que o benefício esperado por meio 
do tratamento). Já a avaliação da qualidade é a comprovação de que o produto será produzido 
sempre com os mesmos parâmetros, de modo que a eficácia e segurança, inicialmente comprovadas, 
serão mantidas em todos os lotes comercializados, durante todo o ciclo de vida do produto. A 
avaliação inadequada de qualquer um desses parâmetros pode resultar em exposição da população a 
riscos elevados que vão desde o fornecimento de medicamentos que não promovem um tratamento 
adequado até a submissão de pacientes a produtos verdadeiramente tóxicos. O caso da talidomida, 
que envolveu a disponibilização de medicamento teratogênico a mulheres grávidas talvez seja o 
exemplo mais emblemático, recorrentemente citado. Um caso brasileiro a ser lembrado é o Celobar, 
no qual mais de 20 pessoas faleceram pelo uso de contraste radiológico com desvio de qualidade.  

Verifica-se, portanto, que a avaliação dessas petições é de interesse sanitário elevado e deve 
ser tida como prioritária pela Agência. Além da importância para saúde pública, a comprovação de 
qualidade, segurança e eficácia de medicamentos é um requisito específico previsto em lei. A Lei 
6360/76, que dispõe sobre as normas de Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, 
dentre outros produtos, estabelece que um medicamento deve ser reconhecido como seguro e 
eficaz para o uso a que se propõe, através de comprovação científica e de análise, e deve possuir a 
identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias. 

Além das questões relacionadas ao risco sanitário, citadas nos parágrafos anteriores, a 
contratação de serviços de consultoria no âmbito do serviço público já está regulamentada pela Lei 
14.116/2021, que veda a transferência de atividades que deveriam ser dos servidores para 
consultores. Embora a maioria dos editais listados possua produtos claramente definidos, verifica-se, 
em alguns casos, transferências de atividades que deveriam ser realizadas pelos servidores da 
Agência para consultores. Exemplo disso é a Chamada nº 06/2021, citada anteriormente, em que não 
fica claro qual seria a diferença entre o trabalho realizado pelos bolsistas selecionados por meio 
desta chamada e os servidores de carreira lotados na GESEF. Tal processo contraria o disposto no § 
2º, Art. 19 da Lei 14.116/2021: 

“A contratação de serviços de consultoria, inclusive aquela realizada no âmbito de acordos de 
cooperação técnica com organismos e entidades internacionais, somente será autorizada para 
execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhadas por servidores ou 
empregados da administração pública federal, no âmbito do órgão ou da entidade, publicando-se, 
no Diário Oficial da União, além do extrato do contrato, a justificativa e a autorização da 
contratação, da qual constarão, necessariamente, a identificação do responsável pela execução do 
contrato, a descrição completa do objeto do contrato, o quantitativo médio de consultores, o custo 
total e a especificação dos serviços e o prazo de conclusão.” 

O Decreto nº 9.507/2018, em seu Art. 3° também veda a execução indireta (mediante 
contratação) dos seguintes serviços na administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. De acordo com o texto legal:  

“Art. 3º Não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional, os serviços: 

(...) 

II - que sejam considerados estratégicos para o órgão ou a entidade, cuja terceirização possa 
colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias; 
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III - que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e 
de aplicação de sanção; e 

IV - que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou da 
entidade, exceto disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. 

(...) 

§ 2º Os serviços auxiliares, instrumentais ou acessórios de fiscalização e consentimento 
relacionados ao exercício do poder de polícia não serão objeto de execução indireta.” 

Quanto ao inciso II do Art. 3° do Decreto nº 9.507/2018, entende-se que as atividades de 
avaliação de registro e pós registro estão cobertas no escopo deste inciso por envolverem 
conhecimentos e tecnologias sujeitos a sigilo industrial.   

O poder de polícia dos servidores lotados nas Agências Reguladoras é estabelecido no 
Parágrafo Único do Art. 3° da Lei n° 10.871/2004: 

“No exercício das atribuições de natureza fiscal ou decorrentes do poder de polícia, são 
asseguradas aos ocupantes dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta Lei as 
prerrogativas de promover a interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, assim 
como a apreensão de bens ou produtos, e de requisitar, quando necessário, o auxílio de força 
policial federal ou estadual, em caso de desacato ou embaraço ao exercício de suas funções”. 
(Redação dada pela Lei nº 11.292, de 2006). 

De acordo com o  Art. 78 da Lei n° 5.172/1976, o poder de polícia é assim definido:  

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 
autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966) (grifo nosso) 

Neste contexto, observa-se que a concessão de registro sanitário e aprovação de alterações 
pós registro de medicamentos estão abarcadas entre as atividades de poder de polícia exercidas 
pelos Especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária, lotados na GGMED, não podendo ser 
delegada.   

Diante dos pontos expostos acima, a UNIVISA gostaria de levantar alguns questionamentos 
referentes aos editais de contratação de bolsistas e consultores promovidos recentemente pela 
Agência, especialmente à Chamada n° 06/2021, a fim de assegurar que as contratações propostas 
sejam realizadas de forma adequada, não impactem na qualidade técnica das análises realizadas e 
não resultem em riscos para a população.  

É preciso diferenciar o modelo de contratação que está sendo proposto nesses editais da 
consultoria ad hoc. Conforme definido no § 1º do Art. 1º da Portaria 217/2018/Anvisa, considera-se 
consultoria ad hoc a contribuição técnica, específica e eventual de consultores externos, 
pertencentes a instituições públicas ou privadas, prestada em razão de sua experiência e seus 
conhecimentos técnicos e científicos. Ressaltamos que as reflexões apresentadas aqui não se aplicam 
à utilização de consultores ad hoc, cuja contratação é necessária à atuação da Agência.  
Especialmente para as áreas técnicas que avaliam segurança e eficácia de medicamentos, a 
contratação de consultores ad hoc é uma prática realizada com frequência. Neste caso, a 
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contribuição dos pareceristas ad hoc é imprescindível por ser impossível deter todos os 
conhecimentos necessários sobre as diversas condições clínicas avaliadas nos estudos apresentados 
para subsidiar os registros de medicamentos e que precisam ser analisados pela Agência. Assim, o 
suporte de consultores às áreas técnicas que avaliam segurança e eficácia de medicamentos destina-
se a resolver dúvidas específicas, especialmente no que se refere às questões relacionadas à 
condição clínica avaliada nos estudos. Lembramos que a realização das atividades de rotina da área 
por pessoas externas não configura contratação de consultoria ad hoc. 

Destarte, as características que tornam o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância 
Sanitária tão específicas foram pensadas pelo legislador para garantir a autuação desse servidor 
como moderador dessas forças que atuam no mercado dos produtos sujeitos a vigilância sanitária, 
estando protegido do abuso do poder econômico, tendo a responsabilidade de recomendar a 
aprovação ou reprovação do uso desses produtos, atendendo o interesse comercial, mas garantindo 
acima de tudo o interesse público. Dito isso, a precarização dessa atividade de estado, por meio de 
contratações com vínculos precários, afronta o interesse público e pode abrir um caminho sem volta 
de uma suposta economicidade que causaria retrocesso no ambiente regulatório do país, 
fragilizando a proteção de dados sigilosos de tecnologia industrial e se mostrando uma forma velada 
e paulatina de desestabilizar a massa crítica dos servidores que até então atuam nesta atividade na 
Anvisa. 

 

QUESTIONAMENTOS EM ABERTO 

Realizados os destaques acima, que abordam questões legais e técnicas, seguem alguns 
questionamentos que consideramos importantes quanto à proposta de contratação de bolsistas. 

- Qual a fundamentação legal do edital Fiotec Chamada nº 06/2021? Este tipo de 
contratação está de acordo com o arcabouço legal vigente? 

- Existe parecer jurídico, emitido pela Procuradoria ou outro corpo jurídico competente, 
sobre a possibilidade de execução das atividades descritas no edital Fiotec Chamada nº 
006/2021 pelos bolsistas que serão contratados por meio deste edital? 

- Qual o objetivo dos contratos do edital Fiotec Chamada nº 06/2021? Seria para avaliação 
de dúvidas específicas verificadas pelos especialistas da Anvisa após a análise dos relatórios 
de Segurança e Eficácia ou a elaboração de pareceres técnicos contendo a análise completa 
referente aos aspectos de Segurança e Eficácia dos processos de registro e pós registro de 
medicamentos em trâmite na Anvisa?  

- Qual a diferença entre o trabalho a ser realizado pelos bolsistas selecionados por meio da 
Chamada nº 006/21 e os servidores lotados na GESEF? A revisão gerencial dos pareceres 
emitidos pelos bolsistas será a mesma revisão realizada pela Gerência nos pareceres 
emitidos pelos servidores? A quem caberá a revisão efetiva (técnica) do parecer do 
bolsista? Qual o tempo estimado para essa revisão? O item 3 da Chamada destaca que os 
bolsistas deverão “Prover apoio técnico à Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia 
(GESEF) da Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) da Anvisa”. 
Porém, consta no item 10 do edital nº 06/2021 a seguinte atribuição aos bolsistas 
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contratados: “Emitir pareceres técnicos com manifestação fundamentada sobre os 
documentos analisados, conforme roteiro de análise técnica adotado pela GESEF, para 
subsidiar a tomada de decisão da Gerência”. Destacamos que não está prevista nas  
atribuições dos Especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária, listadas na Lei n° 
10.871/2004, a validação de pareceres emitidos por terceiros. Por outro lado, no que se 
refere à qualidade do trabalho realizado, em âmbito de programa de gestão orientada para 
resultados, com estabelecimento de metas de produtividade altas, a possibilidade de 
validação de pareceres pode resultar em risco real de se aceitar tacitamente a decisão 
tomada pelo parecerista externo por não haver tempo suficiente para revisão adequada da 
documentação da petição com o objetivo de se avaliar criteriosamente as sugestões 
apresentadas. Em uma avaliação criteriosa das opiniões dos pareceristas externos, é possível 
que o tempo gasto para revisão do parecer seja, inclusive, maior do que o tempo gasto 
atualmente para avaliação direta da petição. 

- Como o Parecer Técnico elaborado pelos consultores seria utilizado na tomada de decisão 
acerca dos processos de registro? Estes serão pareceres conclusivos, conforme previsto nas 
atribuições da GESEF no Regimento Interno da Anvisa? 

- Como foi previsto o treinamento dos consultores antes do início das atividades, conforme 
Despacho 99/2021/GESEF (SEI 1609129)? Observa-se uma dificuldade de se encontrar no 
país profissionais com visão regulatória no mercado de trabalho e o treinamento de um 
profissional que não atuou previamente em vigilância sanitária não é, de modo algum, 
simples nem rápido. A análise de segurança de eficácia possui inúmeras especificidades. Os 
profissionais que atuam na GESEF atualmente foram formados dentro da própria Agência ao 
longo do seu período de atuação na área. Além disso, o treinamento de um consultor 
externo que ficará por um tempo limitado (6 meses prorrogável por mais 6) poderá ser um 
esforço que não resultará em um ganho e sim em desperdício de recursos da área, 
comprometendo o princípio constitucional da eficiência administrativa. Em contrapartida, o 
treinamento de uma equipe interna da Anvisa, que poderia ser utilizada esporadicamente, 
poderia ser mais benéfico e econômico para a Agência.  

- Como um contrato previsto para durar 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, será 
adequado para cumprimento das atividades do contrato, considerando o tempo necessário 
para que o consultor se aproprie dos conhecimentos e requisitos de análise específicos da 
atuação regulatória e os tempos administrativos ordinários das petições de registro e pós-
registro de medicamentos, que raramente são inferiores a 12 meses? 

- É possível garantir o sigilo das informações enviadas à Agência (incluindo aquelas que não 
serão objeto da análise específica, mas estão disponíveis nos diversos sistemas de 
informação da Agência), por meio do estabelecimento dos contratos propostos? É da 
natureza do trabalho da Anvisa o acesso a dados sigilosos para a execução plena das 
atividades. Dentre os dados sigilosos acessados pela área de registro de medicamentos, se 
incluem estudos científicos e projetos de pesquisa em andamento ou não publicados e todas 
as informações de segredos industriais relativos à qualidade do medicamento, tais como 
formulação completa, processo de fabricação, métodos específicos de análise e fabricantes 
de IFA registrados.  
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- Como se espera que as situações de conflito de interesse sejam controladas por meio dos 
editais publicados? Como os requisitos de quarentena dos consultores serão monitorados, 
considerando que esses requisitos não estão previstos em edital?  

- Existe um levantamento do quantitativo de servidores capacitados que existem hoje na 
Anvisa com expertise na área de Segurança e Eficácia lotados em outras áreas? Foram 
consideradas alternativas de dar incentivos reais para que estes servidores se prontifiquem 
a serem remanejados para a GESEF? Há de se considerar que a GESEF é uma das áreas 
estratégicas da Anvisa e que a análise de segurança e eficácia é parte de uma linha de 
atuação da Anvisa que tem grande impacto para a população.  

- Existe a intenção de estender a atuação de bolsistas ou consultores a outras atividades 
finalísticas dentro da Anvisa, e, em especial, da GGMED? 

- Quais são os planos em curto, médio e longo prazo para o dimensionamento e adequação 
da força de trabalho e o desempenho das atividades da área, especialmente quanto à 
manutenção, valorização dos servidores já lotados e atratividade de novos servidores para 
as áreas da GGMED? 

 

PROPOSIÇÕES E PLEITOS 

Considerando o exposto acima, solicitamos o imediato sobrestamento da Chamada nº 
006/2021 até que os questionamentos apresentados sejam respondidos e alternativas sejam 
debatidas.  

Além disso, sugerimos a discussão conjunta entre Univisa, GGPES e Diretorias afetas para 
avaliação das alternativas possíveis, como por exemplo: 1) avaliação de formas de realocar os 
servidores disponíveis periodicamente entre as áreas; 2) criação de ferramentas de rodízio de 
servidores dentro das áreas que desempenham atividades relacionadas com sua área de expertise, 3) 
definição de medidas específicas relacionadas ao déficit de servidores na GGMED, especialmente na 
GESEF (foco do edital), tais como força-tarefa e exercício parcial. 

Sugerimos, também, que essa discussão seja estendida para avaliação de propostas de 
solução de longo prazo, tais como criação de incentivos reais para alocação de servidores em áreas 
deficitárias (por exemplo, participação de servidores de registro em ações de inspeção e fiscalização), 
discussão aprofundada sobre as causas de migração de servidores entre as área e mudança de perfil 
de distribuição de cargos comissionados entre as áreas. 

Para além do exposto acima, considerando que os problemas discutidos aqui estão 
intimamente relacionados ao déficit de pessoal para a Agência, recomendamos o estabelecimento de 
agenda clara de ações da diretoria, do sindicato, da associação e dos servidores para viabilizar a 
realização de concurso público para provimento de cargos de nível superior da Agência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A possibilidade de delegação da análise completa de uma das partes de um dossiê de 
registro, como análise completa de segurança e eficácia a bolsistas/ consultores externos, representa 
uma fragilização dos processos de trabalho da Anvisa sem precedentes recentes.  

Complementarmente, cabe relatar que o primeiro concurso da Anvisa foi realizado porque a 
Agência não possuía quadro próprio de servidores e por exigência dos órgãos de controle. Há relatos 
de que os consultores contratados à época sofriam assédio moral pelos superiores, de que os 
contratos eram injustos para a parte contratada e de que compromisso sanitário era inversamente 
proporcional à pressão sofrida. Os consultores que fizeram parte do quadro funcional inicial da 
Anvisa foram demitidos em grupos, após treinamento do quadro efetivo por 6 meses. A saída deles 
foi traumática para a Agência, uma vez que não restou histórico das discussões técnicas realizadas e 
diversos assuntos tiveram que ser discutidos novamente. O passado mostra que esse modelo de 
consultoria, que foi a alternativa escolhida devido à ausência de concursos públicos à época, trouxe 
diversos problemas para a Agência, como demonstrado pela necessidade de saneamento processual 
que regularmente precisam ser feitos nos processos de registro mais antigos. Deve-se considerar, 
ainda, que o contexto de contratação de servidores antes do primeiro concurso da Anvisa inexiste. 
Atualmente, outras estratégias podem ser adotadas, como já mencionado em “PROPOSIÇÕES E 
PLEITOS”. 

Salientamos nosso desacordo com qualquer tipo de processo de contratação de 
colaboradores com vínculo precário para a execução das atividades finalísticas da Agência e 
reiteramos que propostas como a apresentada por meio da Chamada n° 006/2021 podem resultar 
em prejuízos significativos para a saúde pública.  

Ressaltamos nosso compromisso em contribuir para o cumprimento da missão institucional 
da Agência e nosso desejo em colaborar com a construção de um projeto de gestão de pessoas 
voltado para o dimensionamento adequado e alocação da força de trabalho da Agência alinhado à 
execução das atividades finalísticas com maior impacto na população brasileira.  
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Anexo I - Editais de contratação de consultores notificados no site da Anvisa entre outubro de 2020 
e outubro de 2021  

 

Número do edital/ 
Termo de 
referência 

Área 
demandante 

Responsável 
pela 

contratação 

Data da 
publicação 

Objetivo  

SEI/ANVISA - 
1168110 - Termo de 
Referência - PNUD 

Não identificado PNUD 05/10/2020  Realizar o acompanhamento e avaliação das ações 
desenvolvidas no âmbito do projeto BRA 10/008 que 
auxiliam na estruturação do Sistema de Vigilância o 
Monitoramento de Produtos para a Saúde 

Termo de 
Referência - OPAS 
GEDEP 1177101  

GGPES OPAS 20/10/2020 Apoiar a Anvisa nos processos de definição i) das atividades 
necessárias para o levantamento de dados (incisos I a XI e 
XIV, §2°, art. 19 da IN ME n° 201/2019) sobre a execução 
das ações previstas no PDP 2020; e ii) de construção de 
modelo de avaliação dessas ações de desenvolvimento de 
pessoas (incisos XII e XII, §2°, art. 19), necessários para a 
estruturação e elaboração do conteúdo do Relatório Anual 
de Execução do Termo de Referência - OPAS GEDEP 
1177101 SEI 25351.929813/2020-86 / pg. 2 PDP 2020, a ser 
remetido pela Agência ao Ministério da Economia até o dia 
31/1/2021. 

Termo de 
Referência - PNUD 
GGPES 1234352 

GGPES PNUD 02/12/2020 Apoiar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na 
utilização da metodologia OKR (objective and key results, 
em inglês) em seus processos de definição, monitoramento 
e avaliação de metas alinhadas entre diferentes 
instrumentos de planejamento institucional, em especial o 
Plano Estratégico (PE), o Plano de Gestão Anual (PGA) e o 
Programa de Gestão Orientada para Resultados (PGOR). 

Termo de 
Referência - PNUD 
CSNVS 1277449 

CSNVS PNUD 11/01/2021 Desenvolver um modelo aos entes do SNVS para construção 
e/ou reformulação dos regramentos jurídicos de forma a 
explorar os fundamentos básicos da organização e das 
práticas existentes de vigilância sanitária no SUS em seus 
respectivos territórios, no âmbito do Projeto de execução 
nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do Sistema 
de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a Saúde”. 

Não informado Não informado PNUD 01/02/2021 Desenvolver levantamento e avaliação dos conteúdos 
publicados na área de notícias do Portal da Anvisa 
(releases/matérias/notas) voltados à divulgação de 
informações e esclarecimentos para a imprensa, setor 
regulado e sociedade em geral, com foco na quantificação 
de materiais e análise de quais são as principais áreas 
demandantes e a identificação dos temas mais abordados 
nos textos. O trabalho será destinado à avaliação do 
conteúdo de informações institucionais sobre produtos e 
serviços sujeitos à vigilância sanitária e temas da regulação, 
disponibilizados na área de notícias, no âmbito do Projeto 
de execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação 
do Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos 
para a Saúde”. 
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Não informado Não informado PNUD 01/02/2021 Desenvolver mapeamento e desenvolvimento de material 
visual e audiovisual para a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) com o objetivo de fortalecer a imagem e 
ampliar as estratégias de diálogo e informação para os 
diversos públicos alvo da Anvisa, com vistas ao alcance de 
sua missão institucional. 

SEI/ANVISA - 
1223178 - Termo de 
Referência - PNUD 

GSTCO PNUD 24/02/2021 Coordenar projeto visando à adaptação da plataforma 
integrada para gerenciamento de risco sanitário por meio 
de dados do processo de inspeção e monitoramento 
sanitário utilizando os roteiros e relatórios de inspeção e 
outros formulários de dados gerados pelo Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária. 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GGTIN 1311378  

GGTIN PNUD 16/03/2021 Avaliar as soluções de gestão de serviços de TI no mercado, 
para a proposição de melhoria nos fluxos e da adoção de 
uma ferramenta que melhore a eficiência e o 
acompanhamento das operações de TI, no âmbito do 
Projeto de execução nacional BRA/10/008 “Projeto de 
Estruturação do Sistema de Vigilância e Monitoramento de 
Produtos para a Saúde” 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC ASCOM 1473326 

ASCOM PNUD 07/06/2021 Propor e desenvolver conteúdo visual e audiovisual para o 
Portal e Intranet da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) observando os critérios para produção e 
publicação de conteúdo apresentados no processo de 
migração dos sites governamentais federais. 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC ASCOM 1473179  

ASCOM PNUD 09/06/2021 Realizar estudos e propor estratégias inovadoras para 
produção de conteúdo visual para as redes sociais da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC COPEC 1466213 

COPEC PNUD 24/06/2021 Desenvolver análises estatísticas de petições de registro, 
pós-registro e uso emergencial e de projetos de pesquisa 
clínica submetidos à Anvisa, no âmbito do Projeto de 
execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do 
Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a 
Saúde" 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC OUVID 1513076 

OUVID PNUD  07/07/2021 Propor estratégias para apoiar a Anvisa na implementação 
do Conselho de Usuários de Serviços Públicos e realizar o 
primeiro ciclo integral de avaliação no âmbito do Projeto de 
execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do 
Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a 
Saúde” 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GGALI 1524801 

GGALI PNUD 15/07/2021  Elaborar especificações simplificadas para constituintes 
autorizados para uso em suplementos alimentares tendo 
como base as especificações aprovadas no processo de 
avaliação de segurança e eficácia, no âmbito do Projeto de 
execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do 
Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a 
Saúde”.  

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 

GELAS PNUD 18/08/2021 Desenvolver e ministrar capacitação online sobre “Boas 
Práticas para Laboratórios de Controle de Qualidade” a 
servidores do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – 
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IC GELAS 1546108 SNVS, no âmbito do Projeto de execução nacional 
BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do Sistema de 
Vigilância e Monitoramento de Produtos para a Saúde”. 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GPREQ 1565474 

GGTOX PNUD 20/08/2021 Analisar e validar os formulários oriundos da Ferramenta de 
Leitura Otimizada no Registro de Agrotóxicos (Flora) 
preenchidos pelas empresas requerentes de processos de 
registros de Produtos Formulados (PF) e Produtos 
Formulados Equivalentes (PFE) no âmbito do Projeto de 
execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do 
Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a 
Saúde 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GETEC 1580454 

GETEC PNUD 08/10/2021 Auxiliar na análise e monitoramento do comportamento de 
equipamento médico hospitalar e glicosímetros no 
mercado utilizando dados e informações de notificações e 
investigação em Tecnovigilância no âmbito do Projeto de 
execução nacional BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do 
Sistema de Vigilância e Monitoramento de Produtos para a 
Saúde” 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GETEC 1579766 

GETEC PNUD 08/10/2021 Desenvolver análise e monitoramento do comportamento 
de materiais de uso em saúde no mercado utilizando dados 
e informações de notificações e investigação em 
Tecnovigilância no âmbito do Projeto de execução nacional 
BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do Sistema de 
Vigilância e Monitoramento de Produtos para a Saúde” 

Termo de 
Referência - PNUD - 
Consultor Nacional 
IC GETEC 1580293 

GETEC PNUD 08/10/2021 Auxiliar na análise e monitoramento do comportamento de 
produtos para diagnóstico in vitro no mercado, utilizando 
dados e informações de notificações e investigação em 
Tecnovigilância, no âmbito do Projeto de execução nacional 
BRA/10/008 “Projeto de Estruturação do Sistema de 
Vigilância e Monitoramento de Produtos para a Saúde”.  

Chamada nº 
06/2021  

GESEF FIOTEC 17/09/2021 Prover apoio técnico à Gerência de Avaliação de Segurança 
e Eficácia (GESEF) da Gerência Geral de Medicamentos e 
Produtos Biológicos (GGMED) da Anvisa, por meio de 
elaboração de pareceres técnicos, com o intuito de 
subsidiar a tomada de decisão por parte da área técnica 
referente à segurança e eficácia de medicamentos 
sintéticos. 

 

Atenciosamente, 

 

      
Yandra Ribeiro Torres 

Diretora-Geral 
Associação dos Servidores da Anvisa - UNIVISA 


