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A PRODUÇÃO NORMATIVA DA ANVISA COMO REFERÊNCIA PARA O 

GOVERNO FEDERAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Lucas Thevenard Gomes1 

 

Resumo: As normas regulamentares produzidas pelas agências reguladoras vêm 

adquirindo crescente importância, não apenas para o desempenho de setores-chave 

da economia brasileira, mas também para o funcionamento do próprio Estado. 

Apesar disso, ainda são escassos no Brasil os estudos que se propõem a levantar 

dados empíricos acerca da produção normativa das agências e estudar seu escopo, 

seus instrumentos, ou sua periodicidade. O presente trabalho se propõe a analisar a 

produção normativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Para 

tanto, foram utilizadas ferramentas de programação (webscrapping, e xml parsing) 

para consolidar dados extraídos da seção de legislação do site da agência e do 

Portal de Dados Abertos do Diário Oficial da União – DOU. Além de apresentar um 

panorama geral da produção normativa da agência, este estudo avalia como o 

contexto da pandemia da Covid-19 afetou as normas da Anvisa, tanto deslocando o 

foco de temas da agenda regulatória para o combate à crise, como alterando a 

posição institucional da agência perante os demais órgãos da Administração Pública 

Federal. Os resultados substantivos deste trabalho são acompanhados de uma 

discussão metodológica acerca da utilização de ferramentas de ciência de dados em 

estudos empíricos sobre a produção normativa das agências reguladoras. Espera-se 

assim oferecer uma contribuição para estudos subsequentes sobre o tema no Brasil. 
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de Vigilância Sanitária. Produção normativa. Covid-19. 
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Introdução 

 

O modelo de agências independentes, introduzido pela reforma do Estado na 

década de 1990, aproxima-se de completar 25 anos de existência no Brasil2. Ao 

longo desse período, as normas regulamentares produzidas pelas agências 

reguladoras federais vêm adquirindo crescente importância, não apenas para o 

desempenho de setores-chave da economia brasileira, mas também para o 

funcionamento do próprio Estado3. A relevância das normas secundárias no atual 

ordenamento jurídico brasileiro está refletida em uma série de reformas legislativas 

recentes, a exemplo da nova disciplina dos processos decisórios das agências 

reguladoras federais estabelecida pela Lei Geral das Agências4, da ampliação do 

uso de instrumentos de controle decisório, como a Análise de Impacto Regulatório – 

AIR, para a Administração Pública Federal como um todo pela Lei de Liberdade 

Econômica5, e da diretriz de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a 

decreto estabelecida pelo Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 

Tais iniciativas revelam que o processo de produção de normas secundárias 

pelas agências reguladoras tem sido objeto de crescente atenção legislativa. Ainda 

assim, são escassos no Brasil os estudos que se propõem a levantar dados 

empíricos acerca da produção normativa das agências reguladoras brasileiras. 

Grande parte dos trabalhos sobre o tema se limitam a discutir, quase sempre em 

termos teóricos e sem fundamentação empírica, ferramentas de melhoria regulatória 

como a AIR. Dados objetivos sobre a produção normativa das agências, seu escopo, 

seus instrumentos, ou sua periodicidade não estão disponíveis para os estudiosos 

da regulação no Brasil. 

O presente trabalho se propõe a levantar dados quantitativos acerca dos 

impactos gerados pela pandemia da Covid-19 sobre a produção normativa da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e sobre sua posição regulatória. A 

                                               
2  A primeira agência reguladora independente brasileira (Anatel) foi criada em 1997. 
3 Há uma extensa literatura acerca das transformações políticas e jurídicas desencadeadas pelo 

chamado 'Estado Regulador'. Ver, por exemplo: BRAITHWAITE, 2011; GLAESER, SHLEIFER, 
2001; GUERRA, JORGE, 2015; LEVI-FAUR, JORDANA, 2004; MATTOS, 2017; MOREIRA NETO, 
PEREIRA, AMARAL GARCIA, 2018. 

4 Cf. os artigos 4º a 13 da Lei Geral das Agências (Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019). 
5 O art. 5º da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019), por exemplo, 

estende a obrigação de realizar Análise de Impacto Regulatório para todos os órgãos e entidades 
da administração pública federal, incluindo autarquias e fundações públicas.  
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Anvisa é uma agência que se destaca entre os órgãos reguladores brasileiros pela 

extensão de suas competências normativas6 e pelo alto impacto gerado por suas 

normas7. Trata-se de um caso de estudo particularmente interessante para o tema 

que queremos abordar não apenas por conta do alto volume de normas que essa 

agência produz, mas também por ter sido a agência chamada a responder de forma 

mais direta à atual crise de saúde pública8. A pandemia do novo Coronavírus não 

apenas afetou os processos decisórios da Anvisa, deslocando o foco de temas da 

agenda regulatória para o combate à crise e limitando o uso de ferramentas de 

garantia da qualidade regulatória, como também alterou a própria posição 

institucional da agência perante os demais órgãos da Administração Pública Federal. 

A estrutura deste resumo estendido da presente pesquisa compreende, além 

desta introdução, 3 partes adicionais: uma seção metodológica, na qual são 

descritos os procedimentos empreendidos para o levantamento dos dados utilizados 

na pesquisa; uma seção analítica, na qual são apresentados os principais resultados 

empíricos obtidos; e, por fim, uma seção final, na qual realizamos uma breve 

avaliação crítica desses resultados. 

 

Metodologia de pesquisa 

 

Esta pesquisa baseia-se em três fontes de dados distintas: (1) uma base 

contendo dados sobre a evolução dos casos de Coronavírus no Brasil, mantida pelo 

Ministério da Saúde e disponibilizada no Portal Coronavírus Brasil9; (2) as 

publicações dos órgãos públicos brasileiros no Diário Oficial da União (DOU), 

                                               
6 O sistema de vigilância sanitária é um sistema aberto, na medida em que quaisquer novos produtos 

ou serviços que ofereçam riscos substanciais à saúde da população brasileira podem ser 
submetidos à vigilância sanitária. A Lei nº 7.982/1999 estabelece, em seus artigos 6º e 7º, um 
extenso rol de competências da Anvisa para o controle sanitário da produção e da comercialização 
de “produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária”. O artigo 8º, §1º, XI da mesma lei, por sua 
vez, estabelece uma cláusula aberta segundo a qual consideram-se submetidos à vigilância 
sanitária “quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por 
engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação” (art. 8º, 
§1º, XI). 

7 De acordo com a página de assessoramento econômico da Anvisa, “o valor da produção no ano 
2013 para as atividades relacionadas a alimentos, medicamentos, cosméticos, agrotóxicos, 
saneantes, produtos para a saúde e tabaco foi da ordem de 261,2 bilhões de reais, o que 
corresponde a aproximadamente 10,5% do valor da produção interna neste ano”. Ver: 
http://antigo.anvisa.gov.br/assessoramento-economico. Último acesso em: 25 jun. 2021. 

8 Cf. GUERRA, SALINAS, GOMES, 2020. 
9 Ver: https://covid.saude.gov.br. Último acesso em: 16 out. 2021. 

http://antigo.anvisa.gov.br/assessoramento-economico
https://covid.saude.gov.br/
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obtidas por meio do Portal de Dados Abertos da Imprensa Nacional10; e (3) 

informações disponibilizadas pela Anvisa na seção de Legislação de seu portal 

eletrônico11 acerca de sua própria produção normativa. 

 

Dados sobre a evolução do Coronavírus no Brasil 

 

Os dados sobre Covid-19 foram disponibilizados no portal mantido pelo 

Ministério da Saúde em uma planilha em formato CSV12, organizada por município e 

contendo, para cada data identificada, diversas informações sobre a evolução da 

doença, como: o número de novos casos de Covid-19 no município, o número de 

óbitos por Covid-19 no município, o número acumulado de casos em 

acompanhamento médico nos hospitais do município, entre outras informações. 

Para as finalidades desta pesquisa, os dados foram agregados em valores mensais 

nacionais, com o objetivo de testar correlações entre o desenvolvimento da doença 

e as alterações nos padrões de produção normativa da agência e de interação 

normativa entre a agência e outros órgãos públicos, como se verá em mais detalhes 

adiante. 

 

Dados das publicações do Diário Oficial da União 

 

Os dados obtidos por meio do Portal de Dados Abertos da Imprensa Nacional, 

por sua vez, oferecem um quadro amplo da produção normativa do governo federal 

entre julho de 2019 e agosto de 202113. Esses dados foram disponibilizados online 

                                               
10  Ver: https://www.in.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos. Último acesso em: 01 out. 2021. 
11  Ver: http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/. Último acesso em: 14 out. 2021. 
12  Disponível para download pelo endereço: https://covid.saude.gov.br. Último acesso em: 16 out. 

2021. 
13  O programa de Dados Abertos da Imprensa Nacional foi iniciado em março de 2018, inicialmente 

apenas com dados da seção 1 do DOU. A partir de agosto do mesmo ano, passaram a ser 
disponibilizados os dados das demais seções e, a partir de janeiro de 2019, passaram a ser 
disponibilizadas, gradualmente, as publicações anteriores ao estabelecimento do programa. A 
coleta original de dados para esta pesquisa utilizava janeiro de 2018 como data de corte inicial. No 
entanto, por meio de buscas no sistema de consulta de publicações, foram identificadas diversas 
inconsistências nos dados anteriores a julho de 2019. Os dados disponibilizados para o mês de 
junho de 2019 estavam gravemente incompletos e as publicações de 2018 possuíam 
inconsistências e problemas de padronização. Assim sendo, uma nova data de corte foi 
estabelecida com o intuito de evitar a utilização de coletâneas de publicações enviesadas.  

https://www.in.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos
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em pastas compactadas contendo milhares de arquivos em formato XML14, cada um 

correspondendo a uma publicação no DOU15. A operacionalização desses dados 

exigiu o emprego de ferramentas de programação em Python, utilizadas para extrair 

os metadados e o texto dos arquivos XML e para consolidar as entradas em uma 

base de dados relacional16 A base final inclui, para cada publicação: o título da 

publicação; a ementa da publicação; a data de publicação; a seção do DOU na qual 

foi publicada; o tipo de publicação (portaria, resolução, instrução normativa etc.); a 

descrição do órgão de origem da publicação17; além do texto integral da 

publicação18. 

Durante o processo de extração dos dados, foram identificadas as 

publicações que indicavam como origem ou faziam menção a algum dos seguintes 

órgãos reguladores federais: Agência Nacional de Águas (Ana), Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Aviação (Anac), Agência Nacional 

de Cinema (Ancine), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional 

de Mineração (ANM), Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq), Agência Nacional de Transportes Terrestres 

                                               
14  Disponíveis para download em: https://www.in.gov.br/acesso-a-informacao/dados-abertos/base-de-

dados. Último acesso em: 01 out. 2021. 
15  Em alguns casos, identificou-se que publicações extensas haviam sido subdivididas em mais de 

um arquivo XML. Esses casos foram devidamente identificados pelo código utilizado na extração 
dos dados, e o texto final da publicação foi consolidado, nesses casos, como uma entrada única 
na base de dados, evitando a contabilização múltipla de uma mesma publicação. 

16  Devido ao grande volume de entradas na base (2.830.103 publicações ao total, para o período 
indicado) e ao fato de se ter mantido na base o texto integral das publicações, a opção tecnológica 
viável foi o desenvolvimento de uma base de dados relacional, em formato SQL, utilizando a 
ferramenta open source PostgreSQL como sistema gerenciador. Para fins de reproducibilidade 
desta pesquisa (STODDEN, 2014), todos os códigos utilizados para a extração de dados (xml 
parsing) e produção da base podem ser acessados no endereço: 
https://www.dropbox.com/sh/k4ravtdyg13qj3y/AADjPz7cfxIbprfZm_qDPcKba?dl=0. 

17  O órgão de origem da publicação é usualmente indicado em formato que permite extrair a posição 
hierárquica do órgão dentro da estrutura do Governo Federal. Os órgãos são separados por “/”, 
indo desde o setor geral do governo no qual a publicação se insere, até o órgão imediatamente 
responsável pela publicação. Assim, um exemplo de entrada dessa variável na base seria: 
‘Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Diretoria de Controle e 
Monitoramento Sanitários/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária’. Como pode-se 
observar, esse formato permite identificar tanto as publicações feitas pelas agências, como os 
órgão internos responsáveis, assim como o setor do governo no qual uma publicação se insere.  

18  Um diagrama de entidades relacionadas foi desenvolvido para planejar a arquitetura dessa base 
de dados, e pode ser obtido no endereço: 
https://www.dropbox.com/s/rn02exbc173a9oj/DOU%20Database%20%28EDR%29.png?dl=0. Os 
nomes das colunas e das tabelas da base de dados original estão em inglês para facilitar seu uso 
em conjunto com as linguagens de programação utilizadas (Python e SQL) e evitar problemas 
técnicos decorrentes de acentos e caracteres especiais em scripts nessas linguagens. 
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(ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Banco Central do Brasil 

(Bacen) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses órgãos correspondem às 

11 agências reguladoras independentes identificadas pela Lei Geral das Agências, 

ao lado do Bacen e da CVM. Assim, constituem uma representação razoável do que 

poderíamos considerar como importantes órgãos reguladores federais brasileiros19. 

A base indica quais documentos foram publicados no DOU por esses órgãos 

reguladores no período indicado, e quais publicações de outros órgãos possuem 

menções a esses órgãos reguladores em seus textos20. Foi possível identificar, na 

base final, um total de 87.001 publicações dos 13 órgãos reguladores analisados, 

entre julho de 2019 e agosto de 2021, dentre as quais 16.779 são publicações da 

Anvisa. Identificou-se também um total de 13.960 documentos que mencionam uma 

das agências, mas que foram publicados por outros órgãos (ou seja, não pela 

própria agência mencionada), dentre os quais 2.288 mencionavam a Anvisa. Para 

todas as publicações realizadas pela Anvisa ou que mencionavam a Anvisa, foi 

verificado se o texto da publicação também fazia menção expressa à pandemia do 

novo Coronavírus21. Esses dados foram utilizados com o intuito de traçar um quadro 

geral das práticas de produção normativa da Anvisa, comparando-as com as de 

outras agências, além de verificar a evolução de menções à agência em publicações 

de outros órgãos públicos durante o período da pandemia. 

                                               
19  Evidentemente, seria possível trabalhar apenas com as 11 agências reguladoras independentes 

definidas por lei como tais, o que implicaria em uma definição mais restrita de ‘órgãos 
reguladores’, ou poderíamos também ampliar mais o escopo e incluir outros órgãos federais 
relevantes, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), entre outros. Como 
nossa intenção é apenas selecionar um quadro representativo para comparações com a Anvisa, a 
escolha dos 13 órgãos indicados é satisfatória. 

20  As expressões regulares utilizadas para identificar menções às agências no texto das publicações 
e nas descrições de origem podem ser acessadas aqui: 
https://www.dropbox.com/s/yuqwe3qpex0251w/agency_patterns.py?dl=0. Todas as buscas 
textuais foram precedidas da normalização do texto (transformação de maiúsculas para 
minúsculas e remoção de acentos e outros caracteres especiais), para garantir a consistência dos 
resultados. 

21 Como para as demais buscas, essa verificação foi precedida da normalização do texto 
(transformação de maiúsculas para minúsculas e remoção de acentos e outros caracteres 
especiais), ao qual foi aplicada a expressão regular: “coronavirus|\bcovid\b|sars-
n?cov|pandemia|crise\s*(internacional)?\s*de\s*saude”. 
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Dados da seção de Legislação do portal da Anvisa 

 

Para a análise dos processos decisórios envolvidos na produção de normas 

pela Anvisa, foram obtidas, por meio de um processo automatizado de extração de 

dados22, informações adicionais da seção de Legislação do site da agência. Embora 

seu escopo temporal seja mais amplo23, a seleção das normas publicadas pela 

própria agência em sua página de Legislação é mais restrita, não abarcando todos 

os instrumentos normativos publicados no DOU. Grande parcela das normas da 

Anvisa consiste em Despachos, Portarias e Resoluções Especiais que, em regra, 

não têm informações publicadas na seção de Legislação do site da agência, por não 

trazerem regras regulatórias de efeitos gerais para os agentes regulados do setor24. 

No entanto, são publicadas nessa seção do site diversas informações sobre as 

Resoluções de Diretoria Colegiada (RDCs) e Instruções Normativas (INs), que 

consubstanciam os principais atos normativos de efeitos gerais editados pela 

Anvisa. 

Sobre esses atos, o site da agência disponibiliza informações adicionais, 

relevantes para a compreensão do processo decisório da agência, tais como: o tema 

da agenda regulatória relativo a cada norma, informações sobre a realização de 

consultas públicas e elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para 

subsidiar a produção da norma, a justificativa para os casos de dispensa de AIR ou 

de consulta pública, o status da norma (revogada ou vigente) e a indicação das 

alterações realizadas pela norma em outros atos normativos, entre outros. 

                                               
22  Novamente, para garantir a reproducibilidade dos resultados obtidos (STODDEN, 2014), os 

códigos desenvolvidos para a criação do web scraper utilizado para extrair dados do site da 
agência, assim como a base de dados final, podem ser acessados no endereço: 
https://www.dropbox.com/sh/k4ravtdyg13qj3y/AADjPz7cfxIbprfZm_qDPcKba?dl=0. 

23  A seção de Legislação do site da agência disponibiliza normas publicadas pela agência desde sua 
data de criação, além de normas relevantes publicadas por outros órgãos que compõem o 
Sistema Nacional da Vigilância Sanitária, que podem anteriores à criação da agência, mas ainda 
vigentes. 

24  Vale destacar que, nos termos do art. 54 do Regulamento Interno da Agência (Resolução de 
Diretoria Colegiada nº 255/2018), portarias são utilizadas para finalidades de interesse da própria 
agência, incluindo a gestão administrativa e de recursos humanos da agência. Por outro lado, as 
Resoluções Especiais são utilizadas no âmbito da Anvisa para realizar atos concretos envolvendo 
concessões e autorizações de comercialização para produtos sujeitos à vigilância sanitária, 
deferimento, revalidação ou cancelamento de registro, entre outros. Não têm, portanto, efeitos 
gerais sobre o setor regulado, embora em alguns casos possam ter relevantes efeitos regulatórios, 
estabelecendo exemplos concretos de diretrizes da agência para diversas atividades de controle. 
Despachos, por sua vez, são em regra atos ‘de mero expediente’, destinados à gestão concreta da 
atividade administrativa da agência. 
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Foram identificados no portal da Anvisa informações sobre um total de 2.312 

atos normativos distintos. Dentre essas normas, foram selecionadas apenas as 

RDCs e INs publicadas pela Anvisa entre janeiro de 2016 e agosto de 202125. O 

corte quanto a tipo de norma buscou padronizar a seleção apenas com os tipos 

normativos que são consistentemente publicados pela agência em seu site, 

excluindo normas que aparecem apenas esporadicamente (como Portarias e 

Resoluções Especiais), ou tipos que não são propriamente normativos, mas sim 

formas de soft law (como os Guias). RDCs e INs são também tipos normativos para 

os quais a agência realiza consultas públicas e AIRs de forma consistente, o que 

não se verifica para os demais tipos, pelos motivos já explicitados anteriormente. O 

corte temporal, por sua vez, justifica-se pela indisponibilidade de dados sobre os 

processos decisórios da agência, em particular sobre os temas da agenda, antes de 

2016. Após os referidos cortes, chegamos a um universo final de 601 RDCs e INs 

produzidas pela Anvisa entre janeiro de 2016 e agosto de 2021. As informações 

relativas a esses atos normativos foram utilizadas para averiguar os impactos do 

período da pandemia sobre a agenda regulatória da agência e sobre relevantes 

etapas de seu processo decisório. 

 

Hipóteses da pesquisa 

 

Esta pesquisa tem por objetivo testar 3 conjuntos de hipóteses distintos. 

O primeiro diz respeito à posição da Anvisa no espaço regulatório brasileiro 

antes da pandemia. Essa questão se coloca devido à inexistência de estudos 

quantitativos semelhantes a respeito da produção normativa das agências. Diante do 

escopo de competências regulatórias da agência, bem como pelo fato de ser uma 

das agências que mais realizou consultas públicas e AIRs no Brasil até o momento, 

nossa hipótese de partida é que a Anvisa já possuía um alto volume de produção 

normativa, em comparação com os demais órgãos reguladores analisados. 

Supomos também que a agência já seria um dos órgãos reguladores mais 

mencionados em publicações no DOU de outros órgãos públicos, mesmo antes da 

                                               
25  O processo de extração de dados foi atualizado até o início de outubro de 2021, mas as normas 

com datas de publicação em setembro ou em outubro foram removidas da base, mantendo-se 
assim o corte temporal final da análise equivalente ao dos dados que estavam disponíveis no 
Portal de Dados Abertos do Diário Oficial da União. 
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pandemia. Diante do caráter transversal da temática da vigilância sanitária, 

consideramos ainda que a posição institucional da Anvisa já favoreceria um número 

relativamente alto de interações para além de sua posição típica na organização 

administrativa brasileira, ou seja, interações com órgãos que estão fora do Ministério 

da Saúde26. Para avaliar essas hipóteses, realizamos análises descritivas a partir 

dos dados do DOU, que nos permitiram realizar comparações entre as agências. 

Nosso segundo grupo de hipóteses diz respeito ao impacto da pandemia 

sobre a produção normativa da Anvisa. Nesse sentido, nossa hipótese é que a 

pandemia teria afetado diversas dimensões da produção normativa da agência. No 

tocante à produção de normas de efeitos gerais (RDCs e INs), nossa suposição era 

a de que as prioridades decisórias da agência teriam sido sensivelmente deslocadas 

de outros temas para medidas de combate à Covid-19, afetando assim a agenda 

regulatória da agência. Por fim, no tocante à realização de consultas públicas e 

AIRs, supomos que esses instrumentos de garantia da qualidade regulatória teriam 

sido menos utilizados no contexto da pandemia, diante das restrições materiais e de 

recursos humanos decorrentes da crise de saúde e da necessidade de se aprovar 

rapidamente medidas de combate à Covid-19. Para avaliar essas hipóteses, 

utilizamos dados do DOU e dados extraídos do site da Agência. 

Por fim, nosso terceiro conjunto de hipóteses diz respeito à posição 

institucional da Anvisa diante de outros órgãos públicos, analisada a partir de 

menções à Anvisa em publicações oficiais de outros órgãos. Nossa hipótese inicial 

era que, ainda que a Anvisa já possuísse um alto volume de interações com outros 

órgãos e que essas interações pudessem extrapolar o escopo do Ministério da 

Saúde, a pandemia aumentaria perceptivelmente o número de menções à Anvisa 

                                               
26  Embora as 11 agências reguladoras mencionadas pela Lei Geral das Agências sejam órgãos 

independentes que, portanto, não estão hierarquicamente subordinados a nenhum Ministério, 
ainda assim as atividades dessas agências são ‘coordenadas’ por Ministérios governamentais. 
Assim, as designações de origem das publicações das agências no DOU indicam a área do 
governo à qual a agência está vinculada. No caso da Anvisa, trata-se do Ministério da Saúde, ao 
passo que no caso da Aneel, por exemplo, trata-se do Ministério de Minas e Energia. Seria 
razoável esperar, por uma questão de pertinência temática, que grande parte das interações 
normativas com uma agência se daria no interior de sua respectiva área de coordenação; ou seja, 
a maioria das menções à Aneel emanariam de outros órgãos do próprio Ministério de Minas e 
Energia. No entanto, no caso da Anvisa, nossa hipótese é a de que haverá um maior volume de 
interações fora do escopo do Ministério da Saúde, devido ao caráter eminentemente transversal 
de suas competências regulatórias. Por exemplo, a agência possui competência para regular 
questões sanitárias em fronteiras, portos e aeroportos, o que poderia favorecer interações 
normativas com os órgãos do Ministério da Infraestrutura, ou mesmo outras agências reguladoras 
como a ANAC, a ANTAQ e a ANTT. 
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por outros órgãos, e também tornaria essas menções mais heterogêneas no interior 

da Administração pública brasileira, aumentando as interações com outros 

Ministérios do Governo Federal. Assim, nossa hipótese seria de que a pandemia 

teria alterado substancialmente o papel da Anvisa no espaço regulatório brasileiro, 

aumentando a relevância das normas estabelecidas pela agência e as interações de 

outros órgãos públicos com elas. Para a análise dessas hipóteses, utilizamos 

conjuntamente os dados das publicações do DOU e os dados sobre Covid-19 

publicados pelo Ministério da Saúde. 

 

Análise dos Resultados 

 

Anvisa em relação às demais agências no período pré-pandemia 

 

Os dados mostraram que nosso primeiro conjunto de hipóteses, relativo à 

posição inicial da Anvisa como agência que se destacaria tanto em termos do 

volume de sua produção normativa, como em termos de suas interações com outros 

órgãos estatais, se confirmou apenas parcialmente. 

A Anvisa de fato se destaca como órgão com a maior produção normativa 

dentre os órgãos reguladores analisados. Analisando os dados levantados no DOU 

relativos às publicações das agências no período anterior ao alastramento da 

epidemia de Covid-19 no Brasil (ou seja, anteriores a março de 202127), observamos 

que a Anvisa foi o órgão regulador federal com o maior volume de produção 

normativa, tanto em termos do número de publicações, como em termos da 

extensão total dos atos publicados (ver Apêndice I28, Gráficos 1 e 2).  A Anvisa 

publicou 5.382 atos no DOU durante esse período, sendo sua maioria (4.436 atos, 

ou 82,4% das publicações) na Seção 1 do DOU, relativa a Atos Normativos. As 

                                               
27 A Covid-19 chegou ao Brasil em fevereiro de 2021, mas nesse mês inicial houve apenas 4 casos 

confirmados da doença e nenhuma morte registrada por Covid-19. Também não foi possível 
identificar menções à Covid-19 nas publicações do DOU nesse momento. Ao longo do mês de 
março, por sua vez, foram registrados mais de 17.000 novos casos e mais de 600 mortes, e 
menções à Covid-19 tornaram-se frequentes no DOU. Assim sendo, consideramos o mês de 
março como o marco para o alastramento da doença no Brasil e estabelecemos o período ‘pré-
pandemia’ como aquele que vai até o mês de fevereiro, quando o governo brasileiro ainda não 
havia sentido os impactos da pandemia que estava por vir.  

28 Os gráficos e tabelas que acompanham esta pesquisa estão consolidados em um apêndice, que 
pode ser acessado no endereço: 
https://www.dropbox.com/s/lcaxcdnck9e13tq/Ap%C3%AAndice.pdf?dl=0. 
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normas publicadas pela Anvisa na Seção 1 nesse período relativamente curto de 8 

meses compreendem um total de 11.435 artigos. Em sua maioria, consistem em 

Resoluções Especiais (ver Apêndice I, Gráfico 3), que implementam atos concretos 

de autorização, concessão, deferimentos etc. 

No que tange às interações da Agência com outros órgãos que a ela fazem 

menção em suas publicações, por outro lado, nossas hipóteses iniciais não se 

confirmaram integralmente. Foi possível identificar um alto volume total de menções 

à Anvisa em publicações de outros órgãos, embora a maior parte dessas menções 

tenha ocorrido em atos publicados na Seção 3 do DOU, relativa a Contratos, Editais 

e Avisos. A Anvisa foi a agência que recebeu o terceiro maior volume total de 

menções no período pré-pandemia, depois da Aneel e do Bacen, e a quarta em 

termos de menções em atos publicados na Seção 1, superada pela Aneel, pelo 

Bacen e pela ANP (ver Apêndice I, Gráfico 4). 

No entanto, o ponto em que nossa previsão se mostrou mais distante da 

realidade diz respeito à heterogeneidade das origens das menções às agências. 

Nossa hipótese inicial era de que a maior parte das menções às agências 

ocorreriam no interior da mesma área de coordenação na qual a agência está 

inserida, de forma que a Aneel seria mencionada preponderantemente em 

publicações emanadas dos órgãos que compõem o Ministério de Minas e Energia, a 

Anac seria mencionada preponderantemente em publicação originadas em órgãos 

do Ministério da Infraestrutura, e assim por diante. No caso da Anvisa, nossa 

hipótese era de que o grau de heterogeneidade das menções à agência seria maior, 

ou seja, haveria uma proporção maior de menções originadas de outros ministérios 

que não o Ministério da Saúde, mas ainda assim esperávamos encontrar um alto 

volume de menções no interior do mesmo ministério da agência. O resultado obtido, 

em contraposição, indicou que praticamente todas as agências, com exceção da 

Aneel, foram mencionadas preponderantemente por órgãos que não estão inseridos 

em sua área de coordenação (ver Apêndice I, Gráfico 5). A Anvisa apresentou a 

terceira maior proporção de menções em atos provenientes de órgãos que estão 

fora de sua área de coordenação, depois da ANS e da Ana. 
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Impacto da pandemia sobre as publicações da Anvisa 

 

Analisando a evolução das publicações (ver Anexo I, Gráfico) da Anvisa ao 

longo do tempo, não foi possível perceber um impacto significativo da pandemia do 

novo Coronavírus sobre o volume de normas produzidas pela agência, em nenhuma 

das seções do DOU. O número de publicações oscilou ao longo do período, mas 

não há um claro aumento ou uma clara redução no número de publicações após o 

estopim da pandemia. Para confirmar essa percepção, rodamos uma regressão 

linear (ver Apêndice II, Tabela 1), para analisar como o número de publicações 

mensais da Anvisa no DOU (variável dependente) foi afetado pelo número de novos 

casos mensais de Covid-19, utilizando-se a Seção do DOU das publicações como 

variável de controle. Os resultados da regressão mostram relações estatisticamente 

significativas, a um nível de confiança de 99%, entre as seções do DOU, tomando-

se a Seção 1 como referência. No entanto, ao contrário de nossa hipótese inicial, 

não foi constatada uma relação estatisticamente significativa entre a evolução da 

Covid-19 e a carga mensal de publicações da agência, não sendo possível descartar 

a hipótese nula. 

A análise descritiva dos dados extraídos do site da agência, por sua vez, 

sugere que a pandemia pode sim ter tido um impacto significativo sobre os 

processos decisórios e organizacionais da agência. A análise de dados anuais sobre 

os temas da agenda das RDCs e INs publicadas pela agência (ver Apêndice I, 

Gráfico 7) mostra que, entre 2017 e 2019, a agência vinha reduzindo 

sistematicamente a proporção de normas cujo objeto não estava entre os temas da 

sua agenda regulatória. Entre 2020 e 2021, essa proporção voltou a crescer, 

possivelmente em razão dos efeitos da pandemia. Um impacto ainda mais 

significativo pode ser observado no aumento bastante expressivo das normas 

publicadas com o macrotema “Temas Transversais”29, uma categoria ampla e apta a 

                                               
29  As agendas regulatórias da agência são organizadas entre macrotema (Agrotóxicos, Alimentos, 

Medicamentos, etc.), os quais são subdivididos em diversos itens da agenda, ou “temas”. A seção 
de Legislação do site da agência apresenta informações que indicam o tema e macrotema 
pertinente, ao lado da agenda à qual esse tema pertence (por exemplo, “Tema nº 13.1 da Agenda 
2015/2016”). Com essas informações, foi possível extrair dados sobre os macrotema de cada 
RDC e IN publicada no site da agência, mas não analisamos os temas, que são excessivamente 
numerosos, impedindo comparações expressivas. 
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abarcar normas publicadas para adaptar as diretrizes da agência ao combate à 

Covid-19. 

Da mesma forma, é possível constatar uma queda no uso de mecanismos de 

controle da qualidade regulatória, como AIRs e Consultas Públicas, para subsidiar 

as RDCs e INs publicadas nos anos de 2020 e 2021, em relação ao histórico recente 

da agência (ver Apêndice I, Gráficos 8 e 9). No caso da AIR, houve um aumento 

substancial no número de dispensas à realização de AIR no ano de 2020 e, no ano 

de 2021, um aumento ainda mais expressivo na proporção de normas classificadas 

como casos de inaplicabilidade de AIR. Ao final, houve uma queda expressiva na 

proporção de normas que foram efetivamente antecedidas de AIRs nesses dois 

anos: enquanto em 2019 foram realizadas AIRs em 36,5% dos casos analisados, em 

2020 essa proporção caiu para 24,2%, e em 2021 ela caiu novamente para 14,4% 

dos casos. Vale notar, entretanto, que os dados de 2021 são relativos apenas aos 

meses de janeiro a agosto. Além disso, o salto no número de casos classificados 

como de inaplicabilidade de AIR sugere uma mudança nas diretrizes de realização 

de AIRs adotada pela agência, possivelmente em razão da entrada em vigor, em 

abril desse ano, do Regulamento da AIR30. Por fim, podemos também constatar, nos 

anos de 2020 e 2021, uma queda no uso de Consultas Públicas para subsidiar a 

formulação das RDCs e INs da agência. A proporção de casos de dispensa de 

Consulta Pública subiu de 36,5% dos casos analisados em 2019 para 58,4% dos 

casos em 2020 e chegando a 76,3% dos casos em 2021. Esse efeito, ao longo dos 

demais indicadores, sugere a existência de um impacto substancial da pandemia 

sobre os processos decisórios da agência. 

Por fim, a análise da dos dados do DOU nos permitiu identificar nos permitiu 

identificar que a pandemia foi responsável por um aumento substancial das 

menções à Anvisa em publicações de outros órgãos. Os dados mostram um 

aumento sensível no número de menções a partir de março de 2021 (ver Apêndice I, 

Gráfico 10), e o formato da curva corresponde aos momentos de agravamento da 

Covid-19 no período analisado. Diante dessas evidências, rodamos uma regressão 

linear simples (ver Apêndice II, Tabela II), correlacionando o número mensal de 

publicações com menção à Anvisa e o número mensal de novos casos confirmados 

                                               
30  O Decreto nº 10.411 de 30 de junho de 2020, que regulamentou o uso da AIR no Brasil, trouxe de 

forma expressa em seu art. 3º, § 2º as hipóteses em que não se aplica a AIR.  
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de Covid-19 no brasil. O resultado foi uma relação estatisticamente significativa 

(valor-p e estatística F), a um nível de confiança de 99%, entre as duas variáveis. A 

regressão apresentou residuais simetricamente distribuídos, indicando um bom 

ajuste do modelo aos dados. O modelo indica que a cada 10.000 novos casos de 

Covid-19 no período, a Anvisa foi mencionada em mais uma publicação do DOU.  

Analisamos também a presença de menções explícitas à Covid-19 nas 

publicações que mencionam a Anvisa no período (ver Apêndice I, Gráfico 11). Essa 

análise revelou que menções à Covid-19 eram foram mais frequentes nas normas 

que mencionaram a Anvisa durante a primeira fase de expansão da Covid-19, mas 

posteriormente, ainda que o número de publicações que mencionam a agência 

tenha permanecido em um patamar elevado, essas publicações deixaram de 

mencionar a Anvisa. Os dados mostraram ainda que a evolução do número de 

menções à Anvisa ao longo do período foi impulsionada sobretudo pelas 

publicações de Prefeituras e Governos Estaduais no DOU (ver Apêndice I, Gráfico 

12). Esse resultado, que não espelha nossas hipóteses iniciais, indica que a 

pandemia pode ter levado a uma mudança da posição institucional da Anvisa diante 

de outros entes federativos brasileiros. Por fim, constatamos também um aumento 

substancial do número de órgãos ou departamentos governamentais distintos que 

realizaram menções à agência em suas publicações oficiais no DOU. Essa medida 

de heterogeneidade das menções à agência apresentou um crescimento mais 

expressivo do que o simples aumento do número de menções totais à agência. 

Outras análise e estudos complementares seriam necessários para a identificação 

das causas para os fenômenos identificados nesta pesquisa. 

 

Conclusão 

 

Esta pesquisa buscou evidenciar impactos da pandemia do Coronavírus 

sobre as práticas de produção normativa da Anvisa. Para tanto, foram coletados 

dados de três fontes distintas, com o objetivo de oferecer um quadro amplo de 

fenômenos quantitativos mensuráveis a respeito da produção normativa da Anvisa e 

das menções à agência em atos oficiais de outros órgãos públicos. A pesquisa 

exigiu uma análise exploratória, ainda pouco desenvolvida no Brasil, a respeito do 

perfil regulatório da agência, do seu volume de produção normativa e engajamento 
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com mecanismos de controle regulatório, como agendas regulatórias, AIRs e 

Consultas Públicas. 

Os resultados obtidos refletiram apenas parcialmente as hipóteses acerca dos 

dados levantados. Confirmamos que a Anvisa é um órgão que se destaca pelo 

volume de normas secundárias que produz. Da mesma forma, trata-se de uma das 

agências que eram mais mencionadas em publicações de outros órgãos antes da 

pandemia e, se considerarmos o período de pandemia, foi a agência com o maior 

volume total de menções por outros órgãos. Surpreendentemente, constatamos que 

os órgãos reguladores analisados são mais frequentemente mencionados em atos 

oficiais emanados de outras origens, fora de seus respectivos ministérios de 

coordenação. No caso da Anvisa, notamos que uma grande parcela das menções à 

agência partiu de Prefeituras e Governos Estaduais. Foi possível identificar também 

algumas diferenças relevantes nos dados relativas às práticas gerais de produção 

normativa dos órgãos analisados. As causas dessas diferenças, assim como seu 

significado para o papel regulatório desses órgãos, são problemas que necessitam 

de estudos complementares para serem elucidados. Por fim, os dados levantados a 

partir do site da agência sugerem que o período da pandemia afetou negativamente 

a implementação de ferramentas de garantia da qualidade regulatória como a AIR e 

as Consultas Públicas, deslocando as prioridades da agência da agenda regulatória 

estabelecida para o período, para outros temas. 

O tipo de pesquisa que se pretendeu aqui realizar, utilizando métodos 

quantitativos e ferramentas de ciências de dados para extrair conclusões gerais 

sobre as práticas das agências regulatórias, ainda precisa ser mais bem 

desenvolvido para que uma pesquisa aplicada como essa gere resultados 

substanciais e engaje o debate acadêmico. Nesse sentido, esta pesquisa constitui 

uma iniciativa preliminar de desenvolvimento de metodologias de análise que 

oferecem, na visão deste autor, amplo potencial para os estudos empíricos dos 

fenômenos regulatórios. 
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APÊNDICE I – Gráficos  
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Gráfico 11 
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Gráfico 13 
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APÊNDICE II – Tabelas de Apresentação dos Modelos 

 

Tabela 1 – Modelo – Publicações da Anvisa vs. Casos Novos de Covid-19 

 

Fonte: DOU - Todas as Seções, Atos da Anvisa (Jul.2019-Ago.2021)  
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Tabela 2 – Modelo – Menções à Anvisa vs. Casos Novos de Covid-19 

 

Fonte: DOU - Todas as Seções, Menções à Anvisa (Jul.2019-Ago.2021)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  


