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AIR no Brasil

2000 2007
201620102002

2013 2017
2018

2019

Casa Civil: 
fortalecimento do 
sistema regulatório 

brasileiro 

1ª iniciativa em AIR no Brasil:
Decreto nº 4.176 –

síntese do problema; soluções e 
medida proposta; alternativas à 

medida; e custos

Decreto nº 6.062: 
instituiu o 
PRO-REG

Desenvolvimento de 
Projetos – piloto 
com Anvisa, ANS, 

ANA e Ancine

Projeto de Lei do 
Senado nº 52, Lei 

das Agências

Criação da Subchefia de 
Análise e Acompanhamento 
de Políticas Governamentais 

da Casa Civil – SAG

SAG coordena a criação 
de grupo técnico para 

regulamentação da AIR 

Diretrizes Gerais e 
Guia Orientativo 

para elaboração de 
AIR

MP da Liberdade 
Econômica e Lei das 

Agências



o Orientar a elaboração e a aplicação da AIR no Governo Federal;

o Diretrizes Gerais: conjunto de padrões mínimos comuns para a
aplicação da AIR;

o Guia: orienta e auxilia tecnicamente qualquer pessoa na
elaboração da AIR;

o Documentos pautados nos princípios: (i) de que é fundamental
iniciar uma AIR logo nos estágios iniciais do processo
regulatório; e (ii) de que é fundamental fomentar a integração
de mecanismos de participação social durante a fase de
construção e elaboração da AIR;

o Comitê Interministerial de Governança (CIG) aprovou a
recomendação da sua utilização em toda a administração
pública federal brasileira;

o Recomendado pela AJUFE para ampla divulgação entre os
juízes federais.

AIR no Brasil



AIR no Brasil

o Institui a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, estabelece garantias de livre
mercado, análise de impacto regulatório, e dá
outras providências.

o “Art. 5º As propostas de edição e de
alteração de atos normativos de
interesse geral de agentes econômicos
ou de usuários dos serviços prestados,
editadas por órgão ou entidade da
administração pública federal, incluídas as
autarquias e as fundações públicas, serão
precedidas da realização de análise de
impacto regulatório(...)”



AIR no Brasil
o “Art. 6º A adoção e as propostas de alteração

de atos normativos de interesse geral dos
agentes econômicos, consumidores ou
usuários dos serviços prestados serão, nos
termos de regulamento, precedidas da
realização de Análise de Impacto Regulatório
(AIR) (...)”;

o “§ 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo e a
metodologia da AIR, sobre os quesitos mínimos a
serem objeto de exame, bem como sobre os casos em
que será obrigatória sua realização e aqueles em que
poderá ser dispensada”;
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Histórico da AIR na Anvisa

2008 2011 2012 2016 2018/2019

Programa de Melhoria
do Processo de 

Regulamentação da 
Anvisa e Guia de Boas 
Práticas Regulatórias

Relatório de Instrução de 
Proposição = AIR

1ª vez que a AIR 
aparece no Regimento

Interno

Competência NUREG: 
“promover, coordenar e 
executar as atividades e 

procedimentos de 
AIR(...)”

ROP nº 19/2012
•AIR em 3 níveis

•AIR obrigatória no 
Regime Comum

•Formulário de AIR no 
FormSuS

Projetos-Pilotos de 
AIR nível 2

Revisão AIR 1 e 2

Relatório de 
Mapeamento de Impactos 

(Remai) e AIR Nível 2 
indicado pela 

DICOL/Relator com 
escopo definido

Novo Modelo 
Regulatório da 

Anvisa
•Portaria nº 1741/2018

•OS nº 56/2018
•Guia de AIR
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Novo Modelo Regulatório da Anvisa

ABERTURA 
DO PROCESSO REGULATÓRIO 

ANÁLISE  DE 
IMPACTO REGULATÓRIO

ELABORAÇÃO DO 
INSTRUMENTO 
REGULATÓRIO 

DELIBERAÇÃO
FINAL

PORTARIA N° 1.741/2018
Dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para 

melhoria da qualidade regulatória na Anvisa

ORIENTAÇÃO DE SERVIÇO  Nº 56/2018
Dispõe sobre o fluxo para a elaboração e a 
deliberação de instrumentos regulatórios



JORNADA DA REGULAÇÃO
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Novo Modelo Regulatório da Anvisa

Abril 
de 2019

Abril 
de 2021

ANÁLISE DE IMPACTO 
REGULATÓRIO

IMPLEMENTAÇÃO 
DO INSTRUMENTO 

REGULATÓRIO

MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO RESULTADO 

REGULATÓRIO

Período de transição: 
2 anos

Durante esses 2 anos as unidades organizacionais da Anvisa poderão escolher se 
querem elaborar a AIR no fluxo antigo (Relatório de Mapeamento de Impactos –

Remai) ou no fluxo novo (Portaria nº 1741/2018 e OS nº 56/2018).



A AIR no Novo Modelo Regulatório

O QUE É?

Processo sistemático de análise, baseado em evidências, que 
busca avaliar, a partir da definição de um problema 

regulatório, os possíveis impactos das opções de ação 
disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo 

como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão.

QUAL A SUA FINALIDADE?

Orientar e subsidiar, com base em evidências e de maneira robusta e 
transparente, a tomada de decisão regulatória da Anvisa.



A AIR no Novo Modelo Regulatório

Análise e 
definição do 

problema

Identificação das 
opções 

regulatórias

Comparação das 
opções 

regulatórias

Consulta aos agentes afetados e interessados

Levantamento de Evidências



CASOS DE 
DISPENSA

I – retificar erro material de sintaxe, ortografia, pontuação, tipográficos e de
numeração;

II – atualizar dispositivos obsoletos ou revogar atos normativos;

III – consolidar outras normas sobre determinada matéria.

I – casos de alto grau de urgência e gravidade;

II – revisões de atos normativos que visem exclusivamente à simplificação
administrativa, desde que não haja alteração de mérito; e

III – notório baixo impacto.

A AIR no Novo Modelo Regulatório 
da Anvisa

NÃO SE 
APLICA
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oPromover o entendimento acerca
da natureza, magnitude, causas e
consequências do problema
regulatório;

oA correta definição do problema que
desencadeou a discussão sobre a
necessidade de atuação regulatória é o
ponto de partida para o processo de AIR
e é fundamental para que uma solução
apropriada possa ser desenvolvida nas
fases seguintes.

Análise e Definição do Problema
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Identificação das opções regulatórias

o Mapear possíveis soluções para o
problema regulatório e o
atingimento dos objetivos;

o Existem diferentes formas para a
atuação regulatória e cada uma delas
têm capacidade de gerar resultados
muito distintos em termos de custos
(desvantagens) e benefícios
(vantagens);



É fundamental a identificação de 
opções regulatórias não normativas.

Nem todo problema precisa ser 
resolvido por meio de norma!

Identificação das opções regulatórias
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Comparação das opções regulatórias

Objetivo: identificar os impactos 
das opções regulatórias e 

compará-los entre si, visando 
demonstrar a opção mais 
adequada para alcançar os 

objetivos pretendidos.
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Consulta aos agentes afetados e interessados

o A realização de consultas aos agentes afetados pelo problema regulatório é
fundamental para realização do processo regulatório, em especial da AIR, e deverá
ocorrer ao longo de toda a sua realização, tendo início tão logo quanto possível,
ainda nos estágios iniciais da análise;

o O objetivo da consulta aos agentes afetados é levantar informações e receber
subsídios relevantes que contribuam para melhorar a qualidade da análise que
orientará a decisão.



Consulta aos agentes afetados e interessados



TOMADA PÚBLICA 
DE SUBSÍDIO

o Mecanismo de consulta, aberto

ao público, para coletar dados e

informações, por escrito, sobre o

Relatório preliminar de AIR, a

fim de auxiliar a tomada de

decisão regulatória;

Consulta aos agentes afetados e interessados



AIR no Brasil
Histórico da AIR na Anvisa
Novo Modelo Regulatório da Anvisa 
A AIR no Novo Modelo Regulatório

Análise e Definição de Problema

Identificação das opções regulatórias 

Comparação das opções regulatórias
Consulta aos agentes afetados e interessados
Relatório de AIR

Agenda



O relatório de AIR deverá conter a identificação dos responsáveis por sua 
elaboração e condução, além da data de conclusão do documento.

Relatório de AIR



As fontes consultadas para
levantamento de informações e
dados devem ser sempre citadas.

Relatório de AIR



A AIR no Novo Modelo Regulatório

Relatório
Preliminar de 

AIR sobre
Rotulagem

Nutricional de 
Alimentos

Maio de 2018 Dezembro de 2018 Fevereiro de 2019 Agosto de 2019

Relatório de 
AIR sobre

processamento
de Dispositivos

Médicos

Relatório de AIR 
sobre redesenho 

dos critérios, 
requisitos e 

procedimentos para 
o funcionamento de 

laboratórios 
analíticos

Relatório de AIR 
sobre Registro e 
Certificação de 
Boas Práticas de 

Fabricação de 
Insumos 

Farmacêuticos 
Ativos

Julho de 2019

Relatório de 
AIR sobre 

Ácidos Graxos 
Trans em 

Alimentos

RELATÓRIOS DE AIR ELABORADOS E PUBLICADOS



A AIR no Novo Modelo Regulatório

OUTROS ASSUNTOS COM AIR NO NOVO MODELO EM ANDAMENTO

ASSUNTO
ÁREA 

RESPONSÁ
VEL

Produtos à base de Cereais integrais GGALI

Regularização de Alimentos GGALI

Softwares como dispositivo médico GGTPS

Sistema de cosmetovigilância GHBIO

Produtos de uso tradicional para saúde GMESP

Resolução nº 02/2004 – Preços de medicamentos SCMED



A AIR no Novo Modelo Regulatório

OUTROS ASSUNTOS COM AIR NO NOVO MODELO EM ANDAMENTO

ASSUNTO
ÁREA 

RESPON
SÁVEL

Monitoramento Econômico de Dispositivos Médicos Implantáveis (RDC 
185/2006)

GECOR

Dispositivos Eletrônicos para Fumar GGTAB

Boas Práticas de funcionamento, comercialização, dispensação e prestação 
de serviços em farmácias e drogarias

GGTES

Regulamento Técnico para Funcionamento de Laboratórios Clínicos GGTES

Regulação em Produtos de Terapias Avançadas GSTCO



A AIR no Novo Modelo Regulatório



BRAINSTORMING...

AIR E DESIGN THINKING..







Obrigado!
Flavio Saab

Gerente de Análise de Impacto Regulatório
Gerência-Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias 

Terceira Diretoria

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa
SIA Trecho 5 - Área especial 57 - Lote 200

CEP: 71205-050
Brasília - DF

flavio.saab@anvisa.gov.br
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