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RESUMO 

 

A pesquisa foi realizada por sugestão da Gerência de Análise de Impacto Regulatório (GEAIR) 

da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Trata-se de levantamento sobre quais 

métodos estão sendo utilizados mundialmente para comparar opções de políticas públicas na 

área de saúde. 

 

Para o estudo foram eleitos três órgãos com ampla experiência em regulação na saúde: FDA 

(Food and Drug Regulatory Agency) dos USA, MHRA (Medicines & Healthcare Products 

Regulatory Agency) do Reino Unido e Comissão Europeia. 

 

Foram coletados 53 relatórios de avaliação de impacto dos órgãos mencionados e 07 da 

ANVISA. Os relatórios internacionais foram selecionados de acordo com temas de 

competência da agência brasileira. 

 

O levantamento apontou que o tradicional método de custo-benefício, usualmente aplicado para 

comparar opções de políticas públicas, foi complementado por outros tipos de métodos, como 

o modelo de custo-padrão, a análise de custo-efetividade e a análise qualitativa. 

 

Demonstrou-se que, nos últimos dez anos, a área da saúde está suprimindo a insuficiência de 

métodos oficiais por meio da utilização de outros métodos que permitam trabalhar com dados 

qualitativos de bem-estar e com escassez de dados. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), Métodos de Comparação, Políticas 

públicas, Análise, Avaliação, Custo-benefício, ANVISA. 

 

  



ABSTRACT 

 

The survey was carried out due to the suggestion of the Regulatory Impact Analysis 

Management (GEAIR) of ANVISA (National Health Surveillance Agency). It is a survey about 

which methods are used worldwide to compare public policy options in the health area. 

 

For the study, three bodies with extensive experience in health regulation were elected: FDA 

(Food and Drug Regulatory Agency) in the USA, MHRA (Medicines & Healthcare Products 

Regulatory Agency) in the United Kingdom and European Commission. 

 

In this study, fifth three (53) impact assessment reports were collected from the mentioned 

bodies and 07 from ANVISA. International reports were selected according to the competence 

of the Brazilian agency. 

 

The survey pointed out that the traditional cost-benefit method, usually applied to compare 

public policy options, was complemented by other types of methods, such as the standard cost 

model, a cost-effectiveness analysis and a qualitative analysis. 

 

It has been shown that, in the last ten years, the area of health is eliminating the lack of official 

methods through the use of other methods that work with qualitative data of well-being and data 

scarcity. 

 

Keywords: Regulatory Impact Assessment (AIR), Comparative methodologies, Public 

policies, Analysis, Evaluation, Cost benefit, ANVISA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre métodos de análise, apresentada neste estudo, foi realizado em parceria com 

a Gerência de Análise de Impacto Regulatório (GEAIR) da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) e visa colaborar com o processo de avaliação de impacto regulatório (AIR) 

no Brasil e, de forma mais específica, no setor da saúde. 

 

A ANVISA considera a AIR e as suas ferramentas de auxílio um tema de destaque na agenda 

da administração pública brasileira, tendo em vista a Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874 

de 20 de setembro de 2019) e as diretrizes ditadas pela Casa Civil em 2018 e, mais 

recentemente, pela Lei nº 13.848/2019 e o seu Decreto nº 10.411/2020, que versam sobre a 

obrigatoriedade da AIR na criação e na revisão de normas emanadas das agências reguladoras 

federais. 

 

A experiência brasileira aponta a ANVISA, entre as agências reguladoras federais, como 

pioneira no campo da Análise de Impacto Regulatório (AIR) para a tomada de decisões 

normativas cujo objetivo é prever as consequências decorrentes da regulação governamental e, 

assim, avaliar se um novo regulamento ou a alteração de algum já existente trará, de fato, 

benefícios que superem eventuais prejuízos à área regulamentada e a outras a ela conectadas. 

 

Desde 2012, diversos assuntos tratados pela ANVISA foram contemplados pela Análise de 

Impacto Regulatório e materiais didáticos acerca do tema foram publicados pela agência. Em 

2019, a ANVISA lançou esclarecimentos teóricos em um material intitulado “Kit de 

ferramentas de Design Thinking aplicado à AIR”1 e disponibilizou um guia sobre avaliação de 

impacto regulatório. 

 

Esses materiais detalham mecanismos práticos, os quais destacamos a Gamificação que 

aproxima as tarefas da avaliação de impacto a jogos intitulando-os como “Jornada da 

Regulação”, representada graficamente por um jogo de tabuleiro, o qual é reproduzido a seguir 

para melhor esclarecer em qual etapa da Avaliação de Impacto Regulatório a pesquisa se 

enquadra. 

 
1 ANVISA. Kit de ferramentas de design thinking aplicado à Análise de Impacto Regulatório (AIR). 2019. 
Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/62905557/kit-de-ferramentas-air-anvisa>. Acesso 
em: 18 ago. 2020. 
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Figura 01 - Jornada da Regulação 

 
Fonte: ANVISA. Kit de ferramentas de design thinking aplicado à Análise de Impacto Regulatório (AIR). 
2019. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/read/62905557/kit-de-ferramentas-air-anvisa>. 
Acesso em: 18 ago. 2020. 

 

A seta preta do gráfico foi inserida para identificar a localização da pesquisa, qual seja: 

“Comparar e Selecionar opções”, sendo exatamente neste ponto da “Jornada da Regulação” que 

foram dedicados os maiores esforços. 

 

A ANVISA colocou aos autores a seguinte pergunta: no âmbito das avaliações de impactos 

regulatórios, quais métodos estão sendo utilizados mundialmente para comparar alternativas de 

políticas públicas em saúde. Para responder a essa questão, foram selecionadas três 

organizações internacionalmente respeitadas na área da saúde: a agência reguladora norte-

americana: FDA (Food and Drug Regulatory Agency), a agência reguladora britânica: MHRA 

(Medicines and Health Regulatory Agency) e a Comissão Europeia. 

 

As organizações selecionadas foram eleitas por sua ampla experiência na área de regulação em 

saúde; por possibilitarem o estudo de casos empíricos de países da OECD, que são reconhecidos 

por sua inovação e boa governança, cujas práticas países em desenvolvimento costumam se 

espelhar e, por fim, pela disponibilidade de acesso aos seus relatórios de avaliação de impacto, 

publicados nos seus websites oficiais. 
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Principalmente o FDA, mas também o MHRA, carregam consigo uma larga jornada no campo 

das avaliações de impacto regulatório. A Comissão Europeia, por sua vez, destaca-se pelos 

desafios de seu espectro, composto por diversos países com culturas e necessidades regulatórias 

diversas. 

 

A principal contribuição desta pesquisa foi a organização e análise de dados mundiais referentes 

a métodos de comparações de políticas públicas em saúde de forma didática e objetiva, de sorte 

a demonstrar quais deles estão sendo mais usados nos últimos dez anos, aproximadamente. De 

posse dessa informação, podemos refletir sobre os caminhos metodológicos adotados pelo 

Brasil e, mais precisamente, pela ANVISA, e assim confrontá-los não apenas com as 

necessidades locais, mas também com as tendências mundiais. Esse exercício poderá colaborar 

para o amadurecimento do tema, especialmente em um ano em que a Avaliação de Impacto 

Regulatório se tornou obrigatória para as agências reguladoras federais das quais a ANVISA 

faz parte. 

 

O trabalho está organizado em seis partes: Introdução; Avaliação de Impacto Regulatório 

(conceito e histórico nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil); Métodos para eleição de 

políticas públicas (ponderações sobre o método de análise de custo-benefício e economia 

comportamental como alternativa de política); Métodos internacionalmente utilizados para 

comparação de políticas regulatórias (FDA, MHRA e Comissão Europeia); Métodos usados na 

comparação de políticas regulatórias pela ANVISA e Conclusão/Resultados. 

 

A escolha metodológica adotada foi a pesquisa de relatórios de avaliação de impacto 

disponibilizado eletronicamente pelas agências reguladoras estudadas e o levantamento de 

literaturas publicadas nos últimos dez anos e, sempre que possível, alinhados com o objeto2 de 

atuação da ANVISA. 

 

  

 
2 Lei 9782 de 26 de janeiro de 1999, art. 6° A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da 
saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 
serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias 
a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 
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Fez-se uma leitura cuidadosa dos relatórios de avaliação de impacto na busca pelo entendimento 

da metodologia utilizada na comparação de políticas regulatórias, construindo-se tabelas 

contendo o método, a descrição e os resultados de cada relatório. 

 

Foram identificados cinco tipos de métodos a partir dos seguintes critérios: 

 

 Análise de custo-efetividade: apresentação de benefícios não valorados 

monetariamente e racionais sobre investimentos monetários e benefícios por eles 

gerados (a cada dólar/euro investido na opção, tem-se uma certa quantidade de 

benefício, que podem ser, por exemplo, variáveis não monetárias, tais como:  vidas 

salvas ou empregos criados. 

 Análise de custo-benefício: presença de custos e de benefícios monetariamente 

valorados e com aplicação de uma taxa de desconto, para se chegar ao valor presente 

monetária de cada alternativa examinada.  

 Análise multicritério: que utiliza a atribuição de pesos a critérios qualitativos com a 

geração de um ranking. 

 Modelo de custo-padrão: que constrói a determinação da carga administrativa e/ou dos 

custos correspondentes a essa carga, para a alternativa utilizada.  

 Análise qualitativa: utiliza um racional sobre benefícios ou prejuízos qualitativos sem 

atribuição de pesos a eles. 

 

Como principal resultado da pesquisa, observamos a existência de relatórios de avaliação de 

impacto recentes que utilizaram metodologias exclusivamente qualitativas para comparar 

opções de políticas públicas. Considerando que há mais de duas décadas, a análise de custo-

benefício, com suas complexas ferramentas de cálculo quantitativo, era o método mais 

defendido para a comparação de alternativas de políticas públicas, a existência de relatórios 

com análises exclusivamente qualitativas pode ser considerada um achado de pesquisa. A 

presença de outros métodos como modelo de custo-padrão, análise multicritério e análise de 

custo-efetividade também abrem caminho para reflexões acerca do uso incondicional da análise 

de custo-benefício, que nem sempre se mostra como o método mais viável ou mais adequado 

para abordar o problema que se pretende solucionar no campo de políticas públicas de saúde.  
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A limitação mais relevante dessa pesquisa foi a seleção dos temas tratados pelas avaliações de 

impacto levantadas: não foi possível escolher apenas assuntos regulados pela ANVISA, apesar 

de representarem a maioria da seleção (cerca de 93% dos relatórios de avaliação de impacto 

presentes na pesquisa referem-se a temas de competência da ANVISA). 

 

Tal limitação decorreu da falta de disponibilidade de um número maior de relatórios. No caso 

da Comissão Europeia, foram encontrados 13 relatórios vinculados a temas da saúde, mas nem 

todos eles tratavam de área de competência da ANVISA, que é definida como: 

 

[...] 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. (LEI Nº 
9.782, de 26 de janeiro de 1999, art. 6°). 3 

 

A partir dessa classificação e seleção de casos analisados, na próxima seção são apresentados 

os conceitos que embasam teoricamente a Análise de Impacto Regulatório (AIR). 

  

 
3 BRASIL. LEI Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1999/lei-9782-26-janeiro-1999-344896-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 08 dez. 2020. 
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2. AVALIAÇÃO DE IMPACTO 

 

2.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTO REGULATÓRIO 

 

2.1.1 Conceito e aplicação na tomada de decisões normativas 

 

A Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), Regulatory Impact Assessment (RIA) ou 

simplesmente Impact Assessment (IA), é um componente fundamental da boa governança 

regulatória, defendida por organizações internacionais como a OECD4. Trata-se da avaliação 

sistemática de como um determinado regulamento afetará o ambiente econômico, social, 

ambiental e os seus stakeholders. Adicionalmente, a AIR também avalia as cargas 

administrativas, os custos básicos de compliance ou os tipos mais complexos de custos e de 

benefícios, os efeitos distributivos e os impactos no mercado. 

 

No espectro brasileiro, o Guia Orientativo para a elaboração da Avaliação de Impacto 

Regulatório descreve-a como: 

 

[...] o processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a 
partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas 
de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade 
orientar e subsidiar a tomada de decisão. 
A AIR tem por objetivo: I – orientar e subsidiar o processo de tomada de decisão; II 
– propiciar maior eficiência às decisões regulatórias; III – propiciar maior coerência 
e qualidade regulatórias; IV – propiciar maior robustez técnica e previsibilidade às 
decisões regulatórias relevantes; V – aumentar a transparência e a compreensão sobre 
o processo regulatório como um todo, permitindo aos agentes de mercado e à 
sociedade em geral conhecer os problemas regulatórios, as etapas de análise, as 
técnicas utilizadas, as alternativas de solução vislumbradas e os critérios considerados 
para fundamentar decisões regulatórias relevantes; e VI – contribuir para o 
aprimoramento contínuo do resultado das ações regulatórias. 5 

 

Resumidamente, a avaliação é o processo pelo qual se avaliam custos, os benefícios e os riscos 

de diferentes caminhos que possam levar aos objetivos governamentais. O primeiro passo da 

análise é definir o racional da intervenção estatal, apontando os objetivos ou os resultados que 

o governo deseja atingir com essa intervenção. Em seguida, considera-se como chegar aos 

 
4 OECD (2020), Regulatory Impact Assessment, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing, Paris. Retrieved from OECDiLibrary: <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>. 
5 Governo Federal. Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para a Elaboração da Avaliação de Impacto 
Regulatório. Brasília, 2018. 
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objetivos propostos pelo governo, gerando uma longa lista de opções. Aplicando-se um filtro 

de viabilidades, chega-se a uma pequena lista. Essa lista reduzida será o centro da avaliação 

econômica, por meio da qual são estimados os custos, os benefícios, as perdas e os ganhos. 

 

Há diversos métodos para se chegar a um mapeamento econômico, mas o guia orientativo da 

Grã Bretanha, intitulado Green Book (2018), recomenda o uso da análise de custo-benefício ou 

da análise de custo-efetividade. É importante diferenciar que a análise de custo-benefício avalia 

o impacto de diferentes opções por meio do cálculo monetário dos custos e dos benefícios 

relevantes, já a análise de custo-efetividade compara os custos das alternativas que produzem 

resultados semelhantes ou iguais. Uma vez escolhido o método, identifica-se a opção preferida 

que fornece o melhor balanço dos custos, benefícios, riscos e fatores não passíveis de 

monetização. Por fim, tem-se a etapa de monitoração, que se trata da coleta de dados antes, 

durante e após a implementação do regulamento, no intuito de melhorar as tomadas de decisões 

atuais e futuras. Ela é exercida paralelamente à avaliação sistemática da intervenção. 

 

A AIR mune os tomadores de decisão com informações cruciais sobre como regular para atingir 

os objetivos de uma política pública. Para que a AIR tenha sucesso, ela deve: basear-se em 

todas as evidências disponíveis e na experiência científica ser desenvolvida de forma 

transparente para os seus stakeholders e comunicar claramente os seus resultados. 

 

A AIR também pode ajudar no atual ambiente dos formuladores de políticas públicas que é 

caracterizado pela crescente utilização das redes de informação com consequente demanda de 

transparência pela sociedade. Assim, economias compartilhadas e digitais, indústrias de 

inovação, avanços tecnológicos, mídias sociais e o movimento de digitalização dos governos 

geram desafios na manutenção da qualidade da estrutura regulatória e a AIR, se usada 

sistematicamente, fornece uma ferramenta crítica para garantir uma intervenção governamental 

de maior qualidade, adequadas às exigências postas pelos atores sociais. Isso porque permite o 

exame crítico dos impactos e das consequências das alternativas possíveis. Melhorar a base de 

evidências para regular é uma das mais importantes ferramentas disponíveis para os governos. 

 

Outra face importante da AIR é o apoio que ela fornece aos formuladores de políticas que 

podem defender as suas decisões e, até mesmo, justificar a não intervenção em mercados nos 

quais os custos de fazer algo são superiores aos benefícios. Estamos diante de uma ferramenta 

adequada ao moderno Estado regulador, que superou a ideia de desregulamentação, levando-
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nos a uma regulação mais inteligente, com a redução de custos burocráticos. Baldwin, Cave 

and Lodge (2010) apontam a tendência presente na sociedade contemporânea de ampliação da 

regulação estatal e paraestatal, por intermédio de organizações privadas. Entre os resultados 

deste movimento está o da burocratização e consequente aumento de custos para produtores e 

usuários de bens e serviços. A AIR é um instrumento que busca reduzir estes custos para a 

sociedade, eliminando ou impedindo regras cujos benefícios não compensam o peso que 

impõem aos atores sociais.  

 

O uso da AIR também pode ser visto pelo governo como um exercício para os seus profissionais 

reduzirem o impacto de vieses comportamentais e de erros em análises e conselhos, pois: suas 

conclusões são afetadas pela forma como enquadramos os problemas ou por sua experiência 

recente; confiamos em quem gostamos e, geralmente, evitamos conflitos para manter a 

harmonia do grupo; os indivíduos têm a tendência a um excesso de confiança e a vieses de 

otimismo, falhando na identificação do que pode dar errado; ignorando ou ressignificando o 

que não se encaixa em suas premissas. Outro ponto, especialmente quando a AIR é discutida 

em audiência pública, é que ela permite aos interessados e à sociedade fazer uma discussão 

mais bem informada e entender a tomada de decisão da agência. 

 

Retornando à sistemática da AIR, é importante discorrer sobre a avaliação ex ante, apesar de 

não ser limitante (a AIR também pode ser conduzida durante ou posteriormente à política). Na 

etapa prévia, são consideradas as alternativas para o endereçamento dos objetivos das políticas 

públicas, incluindo soluções regulatórias ou não na identificação do instrumento mais 

apropriado, ou da junção de diversos instrumentos para se obter o resultado esperado. A opção 

de não mudar o status quo deve sempre ser considerada. A avaliação ex ante costuma fornecer 

o melhor benefício líquido para a sociedade, incluindo soluções que combinam regulação, 

educação e ações voluntárias. 

 

O guia Green Book (2018) recomenda que quando as propostas regulatórias geram impactos 

significativos, a avaliação ex ante dos custos, dos benefícios e dos riscos devem ser medidas, 

quando possível, quantitativamente. Os custos regulatórios incluem os diretos (como os 

administrativos, financeiros e de capital) e os indiretos sobre os negócios, os cidadãos ou o 

governo. Avaliações ex ante também devem fornecer descrições qualitativas dos impactos que 

são difíceis de quantificar, tais como equidade, justiça e efeitos distributivos. 
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Vale dizer que a AIR deve ser integrada a outras ferramentas regulatórias de gerenciamento e 

sua implementação deve se ajustar ao sistema legal e administrativo, bem como à cultura do 

país. É importante que também seja simples e flexível, e não pode ser sempre interpretada como 

uma metodologia de custo-benefício. Todas as alternativas possíveis, incluindo as soluções não 

regulatórias, devem ser levadas em consideração. A economia comportamental, quando 

aplicável, deve ser utilizada. A seguir veremos como as agências e países objeto de análise 

desenvolveram seus sistemas de análise de impacto regulatório. 

 

 

2.1.2 Estados Unidos 

 

A exigência de um processo formal de análise econômica da regulação nos Estados Unidos 

nasceu no governo Reagan (1981 a 1989), com a Executive Order 12.291. Nesse período, o US 

Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) recebeu a incumbência de rever os 

regulamentos das agências e requerer Análises de Impacto Regulatório (AIR) para os casos que 

envolvessem US$ 100 milhões anuais ou mais. Também foi exigido que os benefícios gerados 

pela regulação ao menos justificassem os custos correspondentes; caso contrário, o OIRA teria 

a permissão de devolver o regulamento às agências. 

 

Apesar da formalização da Análise de Impacto Regulatório (AIR) ter ocorrido na presidência 

Reagan, a consideração dos elementos econômicos são centrais na história americana e já se 

notam ações congruentes à AIR na década de 1970, impulsionadas pelas legislações ambientais 

e de saúde do decênio anterior e pelo enfraquecimento da economia, outra marca da década de 

1960. Assim, desde os governos Nixon (1969 a 1974), Ford (1974 a 1977) e Carter (1977 a 

1981) observam-se, na prática, análises que envolvem custos e benefícios. Na presidência de 

Nixon, as agências já tinham que considerar alternativas e estimar custos para as indústrias 

antes de adotar regulamentos. Ford requereu o Inflation Impact Statements das agências e Carter 

criou o Regulatory Analysis Review Group (RARG), o que aproximou mais as exigências do 

que hoje entendemos como análise de custo-benefício. 

 

Retomando à atuação do governo Reagan, em 1980 foi instituído o US Office of Information 

and Regulatory Affairs (OIRA), mencionado no primeiro parágrafo, dentro do Office of 

Management and Budget (OMB), alocado no Executive Office of the President. Por trás disso 

está o entendimento de que a regulação, ainda que necessária, gera custos e pode impactar as 



19 

estratégias governamentais, gerando os seus próprios problemas. Dessa forma, é desejável que 

haja algum controle sobre a sua criação e que esse não seja exercido por quem a emana, mas 

sim por alguém que esteja alocado em uma posição independente com relação aos problemas 

regulatórios e as metas centrais do governo. 

 

Foi pensando nisso que, em 1981, Ronald Reagan estabeleceu poderes de Regulatory Oversight 

Bodies (RBOs) ao OIRA, e exigiu que as avaliações de impacto regulatório das agências fossem 

submetidas à revisão desse órgão. Podemos entender o Regulatory Oversight Body (RBO) como 

um tipo diferente de ator institucional, alocado, na maioria das vezes, no Executivo, e composto 

por uma equipe tecnicamente especializada. A sua função é de avaliar a regulamentação sem 

as influências inerentes aos seus operadores diretos, dando maior transparência aos impactos e 

aos tradeoffs, e colaborando na apresentação ao governo e à sociedade das alternativas 

regulatórias, acompanhadas por seus objetivos e suas prováveis armadilhas. 

 

Adicionalmente, os RBOs têm um papel fundamental na accountability política, na medida em 

que procuram organizar as decisões regulatórias de acordo com as expectativas do governo 

central (Presidente da República ou Primeiro-Ministro) ou de um ministério de alto poder 

(como o de Finanças). A habilidade dos RBOs em influenciarem os reguladores que apresentam 

seus próprios círculos políticos, engrandece a accountability política e favorece a tomada de 

decisões. Seu papel equilibra as tensões entre técnicos e políticos: 

 

[...] algumas vezes, o RBO precisa explicar a análise técnica a um líder político que 
possui uma prioridade diferente e tentar convencê-lo sobre a mudança de curso, ou 
deve tornar os impactos e tradeoffs transparentes quando reconhece que a prioridade 
de um líder político sobrepõe a análise técnica de um especialista. (WIENER & 
ALEMANNO, 2010). 

 

No início, houve críticas a respeito do controle exercido sobre as agências, já que elas 

dispunham de um estatuto autônomo autorizado pelo Congresso, mas, ao final, harmonizou-se 

o entendimento de que não se tratava de uma sobreposição e que o Presidente, apesar da 

independência das agências reguladoras, tinha autoridade para gerenciar as ramificações do 

Executivo. 

 

Os outros governos que se seguiram à Reagan, Clinton (1993 a 2001), Bush (2001 a 2009), 

Obama (2009 a 2017) e Trump (desde 2017)) mantiveram o papel básico do OIRA como revisor 
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de regulamentos e, portanto, há mais de quatro décadas existe um consenso bipartidário sobre 

a importância do RBO nos Estados Unidos. 

 

Apesar do consenso sobre a revisão das análises de impacto por um órgão do Executivo, houve 

revisões sobre como este processo regulatório deveria ser exercido. A Executive Order 12.866 

de Clinton é um divisor de águas nesse sentido, pois passou a exigir que as agências 

justificassem os custos envolvidos na regulação, algo bem diferente de exigir que os benefícios 

superassem os custos, tal como imposto por Reagan. Clinton trouxe uma visão mais ampla para 

as avaliações de impacto e considerou a redução de discriminações e de vieses como parte dos 

benefícios da análise regulatória. 

 

Outro ponto marcante de mudança ocorre em 2009, pela Executive Order 13.422: o governo 

Obama aponta Cass Sunstein como administrador do OIRA, trazendo um novo marco para as 

avaliações de impacto regulatório nos Estados Unidos. Sunstein6 defendia a análise de custo-

benefício como uma forma de melhorar a transparência das tomadas de decisão das agências e 

a colocava como uma ferramenta para evitar vieses. Abria-se uma discussão sobre como 

melhorar a análise de custo-benefício: para Sunstein não bastava conhecer os custos e os 

benefícios da regulação e sim saber quem pagaria por esses custos e quem usufruiria dos 

benefícios, recomendando-se a realização de análises distributivas. 

 

2.1.3 Europa 

 

Quando se pensa em Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), tende-se a vinculá-la ao sistema 

político norte-americano, cujas características básicas são delegação a agências reguladoras, 

supervisão presidencial, existência de um tipo especial de direito administrativo (Administrative 

Procedure Act, APA) e revisão judicial dos atos reguladores. No entanto, esses atributos não 

explicam a adoção da AIR por sistemas diferentes do norte-americano. Na Europa, os atos 

procedimentais administrativos estão menos vinculados à elaboração de regras e há um controle 

ministerial direto: a elaboração de regulamentos não se limita às agências e estende-se ao 

Parlamento. 

 

 
6 Shapiro, S. (2010). The evolution of cost-benefit analysis in US regulatory decision making. Jerusalem Papers 
in Regulation & Governance. 
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O sistema adotado na Europa para Avaliações de Impacto Regulatório é substancialmente 

diferente do norte-americano, apesar de ter recebido influência deste. A literatura sobre o tema 

também é distinta nos dois continentes e endossa que um instituto como o AIR não poder ser 

importado do contexto original norte-americano para o europeu, pois os cenários não são os 

mesmos. 

 

Fato é que a concepção europeia de regulador considera a racionalidade um fator importante. 

De acordo com essa concepção, o poder é transferido dos formuladores de políticas nacionais 

a instituições da União Europeia, principalmente em áreas nas quais a eficiência é mais 

importante do que questões distributivas. A legitimidade regulatória é, essencialmente, uma 

questão de racionalidade e de transparência. Os reguladores são confiáveis se apresentarem as 

razões das suas escolhas, apoiando as suas decisões, que podem ser revistas pelas Cortes, em 

análises econômicas transparentes e em análises de risco objetivas. 

 

Cronologicamente, a AIR se estabeleceu na Europa quase duas décadas depois dos Estados 

Unidos, com a introdução, em 1986, do compliance cost assessment no Reino Unido. Essa 

ferramenta estimava o impacto de uma proposta regulatória nos custos das empresas, mas, 

apenas em 1998, o Reino Unido adotou, de fato, um procedimento detalhado de custo-benefício. 

 

Por volta de 2002, a Comissão Europeia lançou o Impact Assessment Program como um meio 

de aumentar a qualidade das decisões políticas, valorizando o open-mindedly como ponto chave 

para a elaboração de melhores regulamentos. Em 2005, o programa foi relançado com guias 

orientativos mais refinados e com forte ênfase na qualidade da análise econômica. Inclusive, 

dados revelam que a quantificação monetária de custos aumentou com o avanço dos anos: de 

cerca de 40% em 2003 para 80% em 2007. 

 

2.1.4 Brasil 

 

O governo federal, representado pela Casa Civil e pelo então Ministérios da Fazenda e do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em conjunto com as Agências Reguladoras Federais, 

publicou, em 2018, um Guia Orientativo para a elaboração da Avaliação de Impacto 

Regulatório (AIR). Um ano após a publicação do Guia, foi promulgada a Lei nº 13.848, novo 

marco das agências reguladoras no Brasil, que instituiu a AIR como requisito obrigatório à 

criação e à revisão de normas. 
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A regulamentação da lei deu-se recentemente, por meio do Decreto nº 10.411, de 30 de junho 

de 2020, que define o conteúdo, os quesitos mínimos e as hipóteses em que a AIR é obrigatória, 

sendo a sua elaboração imposta aos órgãos e às entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 

A obrigatoriedade da Avaliação de Impacto Regulatório, com exceção das hipóteses previstas 

no Decreto, dá-se na propositura de atos normativos do interesse geral de agentes econômicos 

ou de usuários dos serviços regulados, e compete à Secretaria de Advocacia da Concorrência e 

Competitividade da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do 

Ministério da Economia opinar sobre os impactos regulatórios das minutas e das propostas de 

alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou 

usuários. 

 

No Brasil, a obrigação de realizar a AIR não foi acompanhada de novas estruturas 

organizacionais. Não há uma instituição dedicada a revisar as avaliações de impacto emanadas 

dos órgãos e demais entidades da administração pública federal. As avaliações poderão, ou não, 

dependendo do caso, ter a participação de outros braços do governo central, com destaque ao 

Ministério da Economia. Também não foram definidos critérios claros sobre como executar a 

avaliação de impacto no contexto multidisciplinar, conjugando a regulamentação de um setor 

com as metas do governo federal. 

 

Nos Estados Unidos e na Europa, como anteriormente exposto, há órgãos governamentais 

dedicados a revisar as avaliações de impacto regulatórios e que são responsáveis pela 

comunicação entre o regulador e o governo central, a fim de atingir metas de abrangência 

nacional e não apenas setorial. Dada a longa experiência norte-americana no tema somada ao 

contexto europeu, é razoável supor que o amadurecimento dessa importante ferramenta de 

gestão regulatória no Brasil também seja acompanhado de novas estruturas organizacionais no 

governo, aos moldes daquelas regiões respeitadas internacionalmente. 

 

De qualquer forma, o Brasil vivencia uma nova fase, rica em aprendizados, no campo de 

Avaliação de Impacto Regulatório, e essa, por si só, é uma grande conquista para o campo da 

regulamentação voltada não apenas às normatizações, mas também ao respeito ao 

desenvolvimento econômico do país. 
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Inclusive, é justo encerrar recordando o pioneirismo de uma agência reguladora na execução da 

Avaliação de Impacto Regulatório: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) com 

a publicação do guia de boas práticas regulatórias, em 2008, e a experimentação de modelos de 

AIR no ano seguinte, conferindo a ela mais de uma década de ensaios e de execuções sobre o 

tema. Essa experiência da ANVISA certamente contribuirá para os inevitáveis debates 

nacionais à medida que a prática dessa ferramenta avança nos diversos órgãos e agências 

federais do Brasil, cada qual com as suas realidades e desafios particulares. 

 

2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTO NA SAÚDE 

 

Os impactos na saúde humana são importantes na avaliação de impacto regulatório e a Health 

Impact Assessment (HIA)7 ou avaliação de impacto em saúde foi disseminada ao redor do 

mundo há cerca de três décadas. 

 

A abrangência da HIA é ampla e reconhece-se que diversos setores fora da área da saúde 

causam impactos nela: fatores ambientais (como lixo e a qualidade da água e do ar), 

econômicos, sociais e institucionais podem afetar a saúde. Inclusive, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) promove esse tema, com grande repercussão na Europa, por meio de uma sigla 

que representa o grande leque de atividades que podem causar resultados na saúde: HIAP 

(Health in All Policies). 

 

Caracteriza-se a HIA como uma intervenção que, dentro do planejamento e do desenvolvimento 

de uma política, pode endereçar soluções para inequidades em saúde. É por essa razão que a 

observamos mais na saúde pública, apesar de também ser aplicada na saúde privada em 

decorrência de padrões de boas práticas industriais. 

 

Em termos de maturidade, os aspectos procedimentais da HIA encontram-se bem 

desenvolvidos, tais como triagem, escopo, avaliações de impacto, recomendações e follow-up. 

Já temas como equidade, distribuição de impactos e vulnerabilidades permanecem um desafio 

 
7 Ben Harris-Roxas, Francesca Viliani, Alan Bond, Ben Cave, Mark Divall, Peter Furu, Patrick Harris, Matthew 
Soeberg, Aaron Wernham & Mirko Winkler. (2012). Health impact assessment: the state of the art, Impact 
Assessment and Project Appraisal, 30:1, 43-52, Retrieved from Taylor & Francis Online: 
<10.1080/14615517.2012.666035>. 
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para a HIA; uma razão para essa fragilidade está na complexidade inerente a essas frentes: é 

preciso escolher, por exemplo, se os grupos serão estudados de acordo com o gênero, a idade, 

a situação socioeconômica ou a etnicidade. 

 

Um ponto importante a ser considerado é a adaptabilidade da HIA: ela se beneficia quando é 

associada a outras avaliações de impacto. Assim, é importante que ela não se integre, por 

exemplo, apenas com uma avaliação de impacto ambiental, mas sim que se mova através de 

uma avaliação de sustentabilidade, na qual a saúde é o ponto central. 

 

Agências de saúde governamentais veem a HIA como uma nova atividade e os sistemas de 

saúde mundiais estão direcionados a serviços médicos nas áreas sanitária e de controle de 

infecções, havendo pouca ou nenhuma rotina de interação formal com outros setores. Isso 

implica no não envolvimento do setor de saúde quando uma rodovia é planejada ou uma política 

educacional é revisitada. Essa falta de parceria entre setores distintos é um desafio para a HIA. 

 

Assim, quando tratamos de avaliação de impacto em saúde, observamos que ainda há muito a 

se avançar. Inclusive, as avaliações de impacto regulatório estudadas no presente trabalho não 

se tratam, exclusivamente, de HIAs, um tema que por si só requer o seu próprio estudo e debate. 
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3. MÉTODOS PARA COMPARAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

3.1 VISÃO GERAL 

 

Um dos maiores desafios da Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), é a escolha da 

metodologia mais adequada para avaliar os impactos e comparar as alternativas regulatórias. A 

metodologia eleita deve ser a mais simples e a mais flexível possível, além de ser capaz de 

abarcar as necessidades dos tomadores de decisão, o que a torna a chave para manter a 

relevância da AIR. Ela também pode eliminar uma das principais barreiras da implementação 

da AIR: a percepção do servidor público de que a AIR é superestimada e irreal. Por exemplo, 

pode-se optar por uma metodologia que não exija uma exaustiva avaliação de custo-benefício 

e que tampouco requeira a quantificação de dados que não estejam objetivamente disponíveis. 

 

Assim, a Avaliação de Impacto Regulatório e, consequentemente, a metodologia por ela 

adotada, não deve ser vista como sinônimo de uma avaliação plena de uma análise quantitativa 

de custo-benefício. É claro que uma avaliação profunda de impactos macroeconômicos 

necessariamente requer a adoção de um modelo econômico sofisticado, mas isso é geralmente 

impraticável na maioria dos outros casos, dada a geral escassez de dados específicos e de 

recursos na condução da AIR na maioria dos países. 

 

Diversas metodologias podem ser usadas para comparar os impactos positivos e negativos de 

um regulamento. O mais defendido mundialmente por muitas décadas foi a análise de custo-

benefício, mas há outros como métodos qualitativos e quantitativos, métodos multicritérios e 

análises de equilíbrio geral e parcial. Mais do que o engajamento em uma análise de custo-

benefício, os agentes públicos devem ser responsáveis por identificar os possíveis impactos 

diretos e indiretos das opções de políticas públicas elencadas em uma AIR, com o objetivo de 

endereçar e resolver o problema regulatório identificado. 

 

Sendo a escolha da metodologia para comparação de alternativas um dos maiores desafios da 

AIR, uma distinção importante a ser feita é se a execução da análise de equilíbrio será parcial 

ou geral. A análise geral requer habilidades de modelagem, que, por sua vez, são factíveis 

apenas quando existem condições específicas: impactos indiretos devem ser significativos e 

causar repercussão sobre vários setores da economia e deve haver profissionais com 

capacitações específicas dentro da Administração ou a possibilidade de contratá-las fora da 
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Administração. A análise de equilíbrio geral é a preferência de muitos acadêmicos por ser capaz 

de capturar a dispersão de vários impactos indiretos da regulação. Porém, a grande maioria dos 

administradores públicos costumam usar a análise de equilíbrio parcial, até mesmo porque os 

efeitos indiretos, em boa parte dos casos, são de segunda ordem. Entretanto, não podemos 

esquecer que quando a regulamentação causa efeitos consideráveis na economia, a análise de 

equilíbrio geral é a recomendada para avaliar esses impactos. 

 

Quando é realizada a análise de equilíbrio parcial, as escolhas metodológicas disponíveis, 

conforme a OECD8 são, basicamente, as listadas a seguir: 

 

i) Análise de custos: elege-se a opção regulatória de menor custo. Este método é 

escolhido sempre que os benefícios são fixados e o administrador apenas precisa 

escolher como atingi-los. 

ii) Análise de custo-efetividade: quantifica-se (não monetariamente) os benefícios 

que seriam gerados a cada dólar/real imposto à sociedade. Esse método é também 

conhecido como a fração do benefício-custo, pois implica em dividir os benefícios 

pelos custos. É normalmente usado em programas de despesas, já que ajuda a 

“valorar” o dinheiro. Uma pergunta típica que pode ser respondida pelo método de 

custo-efetividade é: quantos empregos serão criados para cada dólar/real investido 

na opção, ou quantas vidas serão salvas para cada euro/real gasto na opção. 

iii) Análise de custo-benefício: implica na monetarização dos mais importantes ou de 

todos os custos e benefícios relativos às alternativas desenhadas. Na sua forma mais 

recorrente, ela desconsidera os impactos distributivos e foca apenas na seleção da 

alternativa regulatória que oferece o benefício líquido mais alto. Coerentemente, a 

metodologia mais comum na análise de custo-benefício é o cálculo do “net 

benefício”, o qual difere da “razão benefício/custo”, método usado na análise de 

custo-efetividade. Refere-se aos benefícios menos custos, em vez de benefícios 

divididos por custos. 

iv) Análise multicritério: permite a comparação de alternativas de políticas ao longo 

de um conjunto pré-determinado de critérios. Por exemplo, os critérios utilizados 

podem contemplar o impacto nas pequenas empresas, o grau de proteção aos direitos 

 
8 OECD. (2020). Regulatory Impact Assessment. OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing, Paris. Retrieved from OECDiLibrary: <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>. 
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fundamentais, os direitos do consumidor etc. A análise multicritério é 

particularmente útil quando a Avaliação de Impacto é reconciliada com objetivos 

específicos de políticas e quando é usada como um instrumento para demonstrar a 

coerência da política. Este método é mais favorável a captar impactos distributivos, 

apesar de que isso depende dos critérios de escolha da avaliação. 

v) Modelo de custo padrão: permite a mensuração da carga administrativa que se 

refere aos custos administrativos relacionados às obrigações impostas pela proposta 

em análise. 

 

Independentemente do método escolhido, todas as alternativas plausíveis, incluindo soluções 

não regulatórias e a opção “não fazer”, devem ser levadas em conta. As Avaliações de Impacto 

Regulatório precisam considerar o efeito sobre o bem-estar humano e não apenas adotar um 

método para justificar a ação regulatória. 

 

No Brasil, o Decreto n. 10.411/20 determina que para se aferir a razoabilidade do impacto 

econômico, deve-se adotar uma das seguintes metodologias: análise multicritério, análise de 

custo-benefício, análise de custo-efetividade, análise de custo, análise de risco ou análise de 

risco-risco. A escolha da metodologia específica deve ser justificada e deve se apresentar o 

comparativo entre as alternativas sugeridas. O órgão ou a entidade competente pode escolher 

outra metodologia além das já mencionadas caso seja mais adequada para a resolução do caso 

concreto. 

 

Um dos maiores desafios da Avaliação de Impacto Regulatório (AIR), é combinar o “objetivo 

regulatório” com os instrumentos disponíveis. É preciso então fazer a escolha da metodologia 

mais adequada para avaliar os impactos e comparar as alternativas regulatórias. A metodologia 

eleita deve considerar o custo fixo de projeto e implementação das regras de regulação (rule-

making costs), o custo de melhoria das regulações (enforcement costs), o custo de impor a 

regulação a indústria (compliance costs) e o custo social imposto pelas mudanças regulatórias 

(harm costs). 

 

A metodologia também deve ser de fácil compreensão, ser capaz de subsidiar as necessidades 

dos tomadores de decisão, evitando os principais erros relacionados aos custos descritos. Estes 

erros são divididos em dois tipos principais: Tipo I - quando o regulador encontra falhas onde 

não existem e o Tipo II - onde o regulador falha em encontrar o erro onde realmente ele existe. 
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O foco nestes custos e possíveis erros é a melhor oportunidade para mantermos a relevância da 

AIR. Por exemplo, pode-se optar por uma metodologia que não exija uma exaustiva avaliação 

de custo-benefício e que tampouco requeira a quantificação de dados que não estejam 

objetivamente disponíveis. No caso em estudo temos o claro objetivo regulatório de se garantir 

a implementação de políticas públicas e em nenhum momento o aspecto arrecadatório de 

recursos é o mais relevante.  

 

Uma análise multicritério evitaria que uma regulação planejada ou em curso fosse vista como 

injusta, provocando uma quebra de confiança e o não atingindo o objetivo regulatório. 

 

Por fim, para finalizar este tópico, cabe lembrarmos que abordagens da ciência comportamental 

devem ser consideradas, quando apropriado. Questões de políticas públicas frequentemente 

contém um lado estrutural (legal, de incentivos econômicos, técnicos etc.) e um 

comportamental (por exemplo, erros na tomada de decisão baseados em vieses ou no contexto). 

Omitir a análise comportamental de uma política pode levar a um mau entendimento do 

problema e na perda da oportunidade de incorporar soluções relativamente simples e com 

resultados mais efetivos. 

 

3.2 ESPECIFICIDADES 

 

3.2.1 Análise de custo-efetividade 

 

Entre vários caminhos que levam a um mesmo objetivo, a análise de custo-efetividade procura 

qual a opção de política de menor custo, o que significa a mais eficiente. O ponto central desse 

método é a ausência da quantificação de benefícios ou da valoração deles em termos 

monetários. 

 

Em termos de limitação, a análise de custo-efetividade só pode ser usada apenas após se ter 

clareza de que um determinado tema deva ser regulado ou que se deva tomar uma ação de 

política. 
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Isso porque o custo-efetividade não responde a uma questão básica: se a regulação deve ser 

implementada. Partindo-se da premissa que a regulação (ou a ação de política) procede, a 

análise de custo-efetividade apenas aponta qual a opção preferível. 

 

3.2.2 Análise de custo-benefício 

 

A análise de custo-benefício (ACB) faz parte do processo regulatório de vários países, com 

destaque para os Estados Unidos que a utiliza há mais de quarenta anos. Foi adotada pela Europa 

e pelos países da OECD e, portanto, encontra-se bem estabelecida mundialmente como método 

de comparação de alternativas de políticas. O debate mais atual acerca dessa ferramenta não 

está no seu uso, mas sim no modo de usá-la, defendendo-se a inclusão de outras análises como 

a da economia comportamental e de aspectos distributivos, aproximando a ACB de um espectro 

mais ideológico. 

 

A comunidade acadêmica está interessada em encontrar caminhos para melhor aplicação da 

ACB e não de removê-la do processo regulatório, tornando irrelevante o antigo debate entre 

apoiadores e opositores do método. Ainda assim, há muitas críticas em torno da ACB, que 

podem ser divididas em três tipos de argumentos: o primeiro coloca a ACB como um mero 

instrumento para atingir objetivos políticos; o segundo defende que a ACB é anti-regulatória e 

eticamente equivocada. Isso porque a crítica acerca do método aponta riscos morais, 

desvalorização de efeitos futuros e desconsideração de impactos distribucionais. Esses 

argumentos éticos tiveram proeminência nas décadas de 1990 e de 2000. Por último, somam-

se a essas críticas o terceiro argumento: o tempo adicional que a ACB traz ao processo 

regulatório. 

 

Antes de prosseguir com mais ponderações sobre o método, discorramos sobre o que ele busca, 

ao menos na sua concepção. A ACB é um meio prático para avaliar o quão desejáveis são dois 

projetos em situações em que se recomenda uma visão ampla (no sentido de se observar os 

efeitos sobre diversos tipos de pessoas, de indústrias, de regiões etc.) e de longo prazo. O seu 

propósito é justificar a adoção de um determinado projeto e ajudar a decidir quem pagará por 

ele. 

 

Há bastante tempo, em 1950, um comitê interagências produziu o chamado Green Book com 

princípios gerais sobre o método, os quais gravitavam em torno das seguintes perguntas: quais 
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custos e quais benefícios deveriam ser considerados, como eles deveriam ser valorados, a que 

taxa de juros eles deveriam ser aplicados e quais seriam as restrições relevantes. Na década 

seguinte, o interesse dos economistas na ACB cresceu consideravelmente e as suas razões são, 

até hoje, motivos para a manutenção desse interesse: existência de projetos de alto investimento 

que absorvem uma ampla quantidade de recursos causam repercussões a longo prazo ou afetam, 

substancialmente, o preço ou a produtividade de outros produtos. Outras razões para o constante 

interesse na análise de custo-benefício foram o considerável crescimento do setor público e o 

rápido desenvolvimento de novas tecnologias, não apenas na área privada, mas também na 

pública. 

 

Retornando às suas limitações, a análise de custo-benefício é geralmente entendida como 

apenas uma técnica para tomada de decisões dentro de uma estrutura previamente definida, o 

que envolve uma ampla gama de premissas, muitas delas de caráter social e político. No mais, 

a técnica desenvolvida por esse método mostra a sua relevância e utilidade em projetos que 

clamam por investimentos de grande monta. 

 

A edição de 2018 do Green Book9 pondera que os custos e benefícios das opções devem ser 

valorados e monetizados quando possível. Quando não é possível monetizar custos e benefícios, 

ainda assim defende-se que eles devem ser apresentados como parte da avaliação, mas sem as 

exigências estritas estabelecidas pelo método de avaliação de custo-benefício. De qualquer 

modo, o cálculo dos custos e benefícios devem ser feitos para o período de duração da 

intervenção, o que, em muitos casos, equivale a um horizonte de dez anos. Aplica-se um 

desconto para comparar custos e benefícios ocorrendo em diferentes períodos e, assim, os 

posicionamos para os valores presentes: o Green Book recomenda aplicar uma taxa de desconto 

de 3,5%. 

 

Outro material recente que pondera o uso irrestrito do método de avaliação de custo-benefício 

provém do guia da OECD10 sobre Avaliação de Impacto Regulatório publicado em 2020. 

Segundo ele, é evidente que cada país enfrenta mais desafios na implementação em algumas 

 
9 The Green Book (2018). Central government guidance on appraisal and evaluation. From: HM Treasury and 
Government Finance Function. 
10 OECD. (2020). Regulatory Impact Assessment. OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing, Paris. Retrieved from OECD 



31 

áreas do que outros, logo, a maneira de se conduzir uma avaliação regulatória dependerá dos 

recursos disponíveis e da viabilidade de se adotar um determinado método. 

 

A ACB é um método bem disseminado e que, em muitos casos, é aplicado com sucesso, mas a 

complexidade de sua metodologia varia entre países e mesmo dentro de cada país. Por isso, é 

fundamental respeitar o contexto administrativo e a capacidade do regulador, reconhecendo que 

outras metodologias podem se mostrar mais adequadas ao caso concreto, utilizando-se outros 

métodos como comparações positivas e negativas de impactos, métodos qualitativos e 

quantitativos, análises multicritérios e avaliações de efeitos diretos e indiretos. 

 

Mais do que se preocupar se a Avaliação de Impacto Regulatório está ou não baseada em uma 

análise de custo-benefício, identificar todos os grupos de stakeholders que podem ser 

impactados e como eles serão impactados, bem como as desproporcionalidades desses 

impactos, possibilita que as opções sejam comparadas de um modo mais significativo. É 

importante ir além dos impactos econômicos diretos e incluir diversos tipos de impactos, tais 

como ambientais, sociais (empregos, saúde pública, equidade de gêneros, pobreza, inequidades 

e suas reduções, condições de trabalho etc.), impactos em inovações, impactos através de 

fronteiras e também efeitos secundários ou consequências indesejáveis. 

 

3.2.3 Análise multicritério 

 

A análise multicritério 11 permite a tomada de decisões transparentes e sistemáticas mesmo 

quando não é possível quantificar os maiores impactos regulatórios. 

 

Consiste em identificar os objetivos da política e determinar os fatores (critérios) que 

representam a consecução desses objetivos. Os critérios são, então, ranqueados de acordo com 

a sua importância. Em seguida, as opções de políticas são pontuadas de acordo com cada 

critério, que, por sua vez, possui um determinado peso. Ao final, de acordo com os pesos, é 

possível determinar qual opção melhor se enquadra nos objetivos da política. 

 

 
11 OECD. (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA). Version 1 – October 
2008 OECD Publishing, Paris. Retrieved from OECD: <http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/44789472.pdf>. 
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Esse método pode ser usado para combinar elementos quantitativos e qualitativos da análise. É 

uma maneira de garantir o devido peso à análise qualitativa, em vez de permitir que haja uma 

dominação da análise quantitativa. Esse balanceamento contribui para uma avaliação de 

impacto regulatório mais confiável, pois não se ignora aquilo que não é quantificável. 

 

Entretanto, a análise multicritério deve ser tida como uma ferramenta complementar, pois não 

fornece dados rigorosos como aqueles provenientes de uma análise de custo-benefício. A 

informação dela decorrente fornece menos objetividade aos tomadores de decisão. 

 

3.2.4 Modelo de custo padrão 

 

O modelo de custo-padrão foi inicialmente desenvolvido na Holanda, mas hoje é amplamente 

utilizado em diversos países. Trata-se de uma metodologia quantitativa que permite mensurar 

os custos administrativos decorrentes das imposições de um determinado regulamento. 

Basicamente, envolve a mensuração da carga administrativa, fornece uma ferramenta para 

reduzir essa carga administrativa e comporta-se como um mecanismo para integrar melhores 

práticas de regulação com implementação de políticas. 

 

Resumidamente, calcula os custos administrativos que um determinado negócio enfrenta ao 

cumprir uma determinação regulatória. Pode envolver uma avaliação ex post ou ex ante, sendo 

que neste último caso antecipa-se a mensuração dos custos administrativos de uma norma ou 

obrigação antes que ela entre em vigor. A medição ex post, por sua vez, calcula os custos 

administrativos gerados por uma exigência vigente. 

 

Sobre as atividades administrativas e seus respectivos custos, podemos alocá-las em quatro 

frentes: a obrigação de tornar a informação disponível às autoridades públicas; os dados que 

precisam ser providenciados para cumprir com exigências legais; as atividades administrativas 

necessárias para gerar os dados exigidos (o custo de cada atividade deve ser calculado, seja ela 

interna ou terceirizada) e, por fim, o quanto cada atividade consome de recurso humano e 

material. 

 

Medições das cargas administrativas são importantes porque a sua minimização nos negócios 

é um aspecto central da boa regulação. No entanto, é válido ressaltar que como o modelo de 

custo padrão foca apenas nas atividades administrativas que devem ser realizadas para atender 
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às obrigações legais, a avaliação da regulação em si não é obtida por esse método, ou seja, ele 

não aponta se uma regulação é ou não razoável. 

 

3.3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL COMO ALTERNATIVA DE POLÍTICA 

 

Uma intervenção pública requer um racional claro acerca das razões de intervir, o que permite 

traçar os objetivos ou os resultados que se pretende atingir. Com isso em mente, questionam-se 

quais são os caminhos para se chegar aos resultados pretendidos e se elabora uma lista das 

alternativas consideradas. 

 

Entre as alternativas listadas, elege-se uma lista enxuta de opções e inicia-se o estudo 

econômico das alternativas disponíveis, por vezes embasado em análises de custo-benefício. 

Além de, sempre que possível, monetizar os custos e os benefícios, também recomenda-se 

analisar os impactos sociais, financeiros, ambientais, econômicos, entre outros. 

 

Entretanto, dada a complexidade e o tempo requeridos por essa metodologia, é também na fase 

de construção de alternativas de políticas públicas que podemos construir alternativas não 

normativas guiados pelos ensinamentos da economia comportamental. 

 

Documento recente da OECD 12 (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) recomenda que a Avaliação de Impacto Regulatório (AIR) seja flexível e ajustada 

para a realidade do problema estudado, bem como para as condições do órgão/país que a 

elabora. Assim, as boas práticas regulatórias não se limitam a estudos profundos de custo-

benefício, estendendo-se a soluções baseadas na observação do comportamento humano. 

 

Para melhor entendermos como guiar políticas públicas por meio do estudo comportamental, 

discorreremos sobre a teoria e algumas evidências dessa ala da economia. As ciências 

econômicas passaram um longo tempo defendendo que as decisões humanas eram balizadas 

pelo auto interesse. Entretanto, desde 1970, a economia comportamental uniu psicólogos, 

economistas, neurologistas e outros especialistas para melhor entender o comportamento 

humano. Essa união mudou a maneira como interpretamos as razões das escolhas das pessoas 

 
12 OECD. (2020). Regulatory Impact Assessment. OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing, Paris. Retrieved from OECD: <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>. 
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e o que as motivam a tomar decisões e a agir, ajudando a entender porque certas políticas e 

intervenções governamentais falham e como evitar tais falhas. 

 

A economia comportamental pode ajudar a desenhar programas mais efetivos e intervenções 

que resolvam problemas persistentes em diversas áreas. Muitas políticas falham primeiramente 

em função da maneira como as pessoas se comportam frente a ela. O estudo da economia 

comportamental fornece explicações úteis que podem compor a base das intervenções, 

propiciando melhores diagnósticos e, consequentemente, melhores soluções. Este método usa 

conhecimentos da psicologia, da ciência cognitiva e da ciência social para antecipar as 

consequências comportamentais de uma determinada política, guiando os tomadores de decisão 

a políticas mais efetivas. 

 

Com base na economia comportamental, observa-se que muitas decisões não se limitam, 

exclusivamente, ao próprio interesse, mas sim moldam-se de acordo com a reciprocidade: em 

resposta a ações amigáveis, as pessoas são muito mais colaborativas do que se poderia supor 

por um modelo baseado exclusivamente no auto interesse. Há também, no tipo recíproco, a 

relevância de outras motivações que não somente os ganhos materiais, eventualmente 

desconsiderados, o que difere bastante da economia focada no auto interesse material. 

 

A cooperação recíproca é denominada reciprocidade positiva, enquanto retaliações são 

conhecidas como reciprocidade negativa. A reciprocidade, seja ela positiva ou negativa, ocorre 

em determinadas circunstâncias, enquanto o auto interesse é observado em outras situações, 

havendo, portanto, dois tipos de comportamento. 

 

O poder de ações coletivas de direcionar determinadas ações sociais (e, portanto, de resolver 

um problema com uma alternativa pública não normativa) é uma das consequências mais 

importantes da reciprocidade e predições econômicas sobre impactos em diferentes instituições 

que serão questionáveis se não tiverem levado a reciprocidade em consideração. 

 

Um exemplo simples de reciprocidade positiva gravita em torno da representante de marcas 

que, com sorrisos, distribui amostras de seus produtos no supermercado. Dificilmente, alguém 

provará o que ela oferta sem gastar nada naquele produto. 
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Quando tratamos de bens públicos, a reciprocidade negativa muda consubstancialmente caso 

os free riders sejam punidos, havendo, então, tendência para se cumprir a regra pública para 

evitar punições. O jogo do bem público contribui para que pessoas mais autocentradas se 

comportem de forma colaborativa. Nessas circunstâncias, uma pequena parcela de pessoas 

colaborativas pode influenciar as focadas em seus próprios interesses. Logo, a punição de free 

riders causa um considerável efeito disciplinar sobre o comportamento colaborativo das 

pessoas. 

 

Se nos voltarmos às normas sociais, perceberemos que elas estão presentes nos relacionamentos 

triviais do dia a dia, como no ambiente do trabalho e na vizinhança. Ainda que não haja regras 

pré-determinadas, um certo padrão de comportamento é esperado, baseado em normas sociais 

informais. Nesse contexto, a reciprocidade é o tipo comportamental que explica o 

funcionamento desses organismos. 

 

Ainda na seara do comportamento humano, tão importante para projetar políticas públicas de 

sucesso, trazemos o exemplo contraintuitivo sobre motivação no trabalho e incentivos de 

performance. Foi demonstrado por meio de estudos que os incentivos implícitos geraram mais 

motivação do que os explícitos, isso porque, provavelmente, as pessoas percebem os incentivos 

explícitos como uma possibilidade de punição (reciprocidade negativa), enquanto na via 

implícita os incentivos são recebidos como premiação (reciprocidade positiva). 

 

Pelo exposto até aqui, é fácil concluir que a qualidade do ambiente e dos resultados regulatórios 

dependem do desenho da regulação e do cuidado em se prever o comportamento humano diante 

de determinada regra.13 Entretanto, no desenvolvimento de intervenções, frequentemente, não 

são considerados os efeitos esperados, além dos custos envolvidos acabam sendo superiores aos 

benefícios. Como resultado, surgem consequências indesejáveis, impactando os cidadãos, os 

negócios e a sociedade. Estes efeitos indesejáveis geram um impacto maior aos pequenos 

negócios, aos agrupamentos sociais menos organizados, e às pessoas marginalizadas ou menos 

informadas. 

 
13 A economia comportamental nos traz o famoso jogo do ultimato, no qual duas pessoas precisam entrar em 
acordo a respeito da divisão de determinada soma de dinheiro. Uma delas, o propositor, deve ofertar parte do 
dinheiro que recebeu ao outro, sendo que em caso de negativa, ambos perdem o valor em jogo. Centenas de 
experimentos demonstraram que o receptor não costuma aceitar menos que 30% do valor envolvido, ainda que 
saia sem nada do jogo. Este é um caso clássico de economia comportamental, pois se apenas o fator racional do 
jogador estivesse em ação, sair com qualquer valor já seria melhor do que nada, porém, ele recusa ofertas abaixo 
de uma determinada soma porque simplesmente considera injusto receber menos do que ele julga ser. 
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A Avaliação de Impacto Regulatório acompanhada de uma visão da economia comportamental 

pode ser o divisor de águas para a implementação ou não de uma política pública de sucesso. 

A formatação de políticas e regulamentos deve sempre envolver a melhor informação 

disponível, o conhecimento científico e todas as alternativas possíveis de soluções. Dentro desse 

contexto, um melhor entendimento do comportamento humano pode levar a melhores políticas. 

 

Integrando a economia comportamental à construção de uma política, é possível antecipar as 

consequências de uma determinada intervenção e, assim, desenhar e entregar políticas mais 

efetivas que contribuam para o bem estar dos cidadãos. Além dos exemplos já discorridos sobre 

a influência do comportamento humano sobre as intervenções governamentais, vale ressaltar o 

quanto o ambiente impulsiona os indivíduos para uma determinada ação: usar uma abordagem 

indutiva para fazer uma política significa entender o contexto e os vieses de influência do 

tomador de decisão e realizar pré-testes para determinar se as soluções propostas realmente 

funcionam antes de implementá-las em larga escala. 

 

Um caso clássico estudado nos Estados Unidos foi o de seleção de plano de saúde por 

trabalhadores. Ao fornecer formulários com opções de adesão reduzindo o número de 

alternativas a serem comparadas e oferecendo uma alternativa para se manter o plano tal como 

está (default option), criou-se um nudge que garantiu uma melhor escolha por parte das pessoas: 

a de manter ou melhorar o seu plano de saúde independentemente de achar que precisará ou 

não dele em médio ou curto prazo. Do ponto de vista de saúde pública, a simplificação da 

escolha foi uma boa solução para garantir a proteção da saúde daquelas pessoas. Entretanto, 

apesar da economia comportamental aparentemente ser apenas uma observação do 

comportamento humano, é importante dizer que ela também pode ser quantificada. Estudos 

demonstram que equações econométricas podem avaliar os resultados comportamentais e as 

suas tendências, trazendo à tona exercícios nada triviais. Além de alertarmo-nos para o fato de 

que métodos quantitativos também são usados no escopo comportamental, trazendo a 

materialização matemática dos fenômenos de condutas, podemos dizer que a economia 

comportamental afeta o desenho das políticas em três etapas: ela muda a maneira de 

diagnosticar problemas, altera como desenhar soluções aos problemas, e muda como definir o 

escopo do problema. 
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Isso porque geralmente focamos no acesso. Preocupamo-nos, por exemplo, em como oferecer 

medicamentos a preços baixos. No entanto, a economia comportamental nos traz outro prisma, 

solucionando problemas que persistem mesmo mantendo medicamentos a preços baixos: como 

garantir que as pessoas realmente tomem os seus medicamentos. 

 

A abordagem amplamente utilizada pela OECD para influenciar os seus países-membros é a 

informação e a educação, sendo elas mais uma alternativa para substituir o comando e controle 

proveniente das regulações. Essa abordagem ameniza as assimetrias de informações e 

empodera os cidadãos/consumidores a adotarem ações ou a fazerem escolhas que atendam às 

suas preferências e os alinhe aos riscos envolvidos. Enquanto muitas campanhas de informação 

simplesmente buscam informar os cidadãos/consumidores e influenciá-los a uma escolha de 

consumo, outras são mais explícitas e são capazes de mudar o comportamento dos 

cidadãos/consumidores, sendo estas as que nos interessam em termos de alternativa de política. 

 

Podemos concluir que esforços que considerem as soluções apresentadas pela economia 

comportamental como alternativas de políticas públicas devem ser construídos com o objetivo 

de atingir um impacto em escala. A inovação envolvida nesse processo, por sua vez, deve estar 

presente no desenho da intervenção desde o início e percorrê-lo até a sua conclusão. Significa 

dizer que governos precisam estar abertos à experiência comportamental quando os programas 

são inicialmente desenhados, bem como aplicá-la a programas já existentes. O uso sistemático 

da economia comportamental pode ajudar a resolver o distanciamento existente entre o que uma 

política se propõe a atingir e o que ela realmente alcança. 
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4. MÉTODOS INTERNACIONALMENTE USADOS NA COMPARAÇÃO DE 

OPÇÕES REGULATÓRIAS: MHRA, COMISSÃO EUROPEIA E FDA 

 

A fim de entender os métodos de comparação utilizados mundialmente para alternativas de 

políticas públicas, realizamos um levantamento de relatórios de avaliação de impacto 

regulatório em três organizações internacionalmente reconhecidas como referências em 

regulação na área da saúde. São elas: a Comissão Europeia e as Agências Reguladoras norte-

americana e inglesa (Food and Drug Administration/FDA e Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency/MHRA). 

 

Por meio da seleção desses países/regiões, aproximamos nossa pesquisa a administrações 

públicas maduras e representativas dos métodos aplicados mundialmente na avaliação de 

impacto regulatório. Para identificação dos métodos, foi necessária uma leitura profunda e 

detalhada de cada relatório selecionado, que, na esmagadora parte dos casos, não identifica o 

método eleito, mas se limita a aplicá-lo, exigindo do pesquisador o enquadramento 

metodológico aqui objetivado. 

 

Dentro de cada organização selecionada, também procurou-se extrair relatórios de avaliação de 

impacto que versassem sobre temas da competência da nossa agência reguladora de saúde, a 

ANVISA. Para atingir um número razoável de relatórios em cada frente de trabalho, nem 

sempre foi possível limitarmo-nos a essa premissa, dado o número mínimo de relatórios que 

definimos para cada agência, mas 93% do levantamento corresponde a ela, qual seja: assuntos 

de competência da ANVISA. Também procuramos delimitar os relatórios ao intervalo dos 

últimos dez anos (96% deles se encontram nesse período). 

 

O nosso objetivo nesta pesquisa foi o de observar se além do tradicional método de custo-

benefício utilizado largamente para a comparação de alternativas de políticas, há outros 

métodos utilizados recentemente mundo afora, podendo servir de inspiração à ANVISA para 

comparativo de opções. 

 

Isso porque, conforme exposto previamente, o método de custo-benefício envolve especialistas 

e ferramentas de cálculos bastante sofisticadas e parte significativa dos países não apresentam 

uma estrutura de administração governamental preparada para a aplicação desse método, 
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tampouco os recursos financeiros que ele requer. Por isso, a evidenciação do uso de outros 

métodos menos complexos, mas não menos eficientes, é um achado importante de pesquisa. 

 

Extraímos do FDA e do MHRA vinte (20) relatórios de avaliação de impacto e da Comissão 

Europeia foram estudados treze (13) relatórios. A escolha destes relatórios foi determinada pelo 

tema tratado, preferencialmente próximos à ANVISA, período de tempo e pela sua 

disponibilidade nos sites das agências pesquisadas.  Os métodos encontrados seguem 

representados a seguir por figuras gráficas, divididas por organização governamental e reunidas 

pelo seu total (união das três organizações estudadas). 

 

4.1 MHRA 

 

Gráfico 01 – MHRA: Métodos para comparações de opções 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

  

MHRA
Métodos para comparação de opções

Análise de custo-benefício Método de custo padrão

Análise Qualitativa Análise multicritério

Análise de custo-efetividade
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Tabela 01 – MHRA: Relatórios de Avaliação de Impacto estudados 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análise de custo-benefício                     

Método custo padrão                     

Análise qualitativa                     

Análise multicritério                     

Análise de custo-efetividade                     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Para o MHRA, os relatórios de avaliação de impacto estão situados no período entre 2009 e 

2020. As visualizações gráficas destacam a predominância do método de análise de custo-

benefício (52%), seguido pelo modelo de custo padrão (19%) e de análises qualitativas (15%). 

Outros dois métodos foram identificados: análise multicritério e análise de custo-efetividade, 

ambos com 7% de representatividade. 

 

Dos vinte relatórios estudados, cinco (25%) utilizaram mais de um método para comparar as 

suas opções de políticas, e dois (10%) valeram-se apenas de análises qualitativas para tal 

comparação: um de 2010 e outro, bastante recente, de 2020. Esse achado demonstra que é 

possível chegarmos a uma eleição de política sem, necessariamente, aplicarmos as técnicas de 

custo-benefício. 

 

Aprofundando-nos nas análises exclusivamente qualitativas, observa-se que no relatório de 

2010 o MHRA chega a implementar uma análise de custo-benefício, mas não quantifica os 

resultados, apenas os qualifica. A abordagem proposta limita-se a informar qual o objetivo a 

ser alcançado e avalia os resultados obtidos. São apresentadas metas para a execução de um 

determinado serviço e a partir daí são dados guias e ferramentas para se chegar ao objetivo. 

Trata-se da definição de uma regulação baseada em metas padrão que devem ser atendidas por 

todas as farmácias do Reino Unido (Inglaterra, País de Gales e Irlanda) sem a medição 

quantitativa dos benefícios das medidas tomadas. Para isso, propõe-se a alteração de uma série 

de legislações existentes que diferem entre os países, unificando-as e dando diretrizes de ação. 
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Não se estabelece se as metas a serem atingidas são quantitativas ou qualitativas, e não há 

qualquer mensuração do custo-benefício quantificável da política adotada. 

 

No relatório mais recente, de 2020, o MHRA está criando o arcabouço regulatório para o Reino 

Unido após a sua saída da União Europeia. Existirá um período de transição e a regulação tenta 

espelhar o que existe de melhor na UE, visando manter o caráter vanguardista da regulação 

médica inglesa. Ele até apresenta um parâmetro para usar como referência, mas utiliza uma 

abordagem mais qualitativa e descritiva. O propósito se resume a criar uma base de leis que 

possibilite aos órgãos reguladores de saúde, de equipamentos de saúde, do setor veterinário, 

entre outros, regularem as suas respectivas indústrias. 

 

Outros temas tratados nos relatórios estudados contemplam: o controle de preços de 

medicamentos de marca adquiridos pelo NHS; o estabelecimento de uma autoridade para 

assuntos relativos à pesquisas de saúde; a venda de tabaco em máquinas e displays; as 

sinalizações de proibido fumar; a criação de uma base de leis para a regulação das indústrias 

ligadas aos serviços de saúde; a redução de barreiras para o uso de tecnologias que beneficiem 

a saúde dos pacientes; a prescrição de medicamentos por fisioterapeutas; as taxas para a 

notificação de cigarros eletrônicos; a consolidação da legislação de medicamentos; o regime de 

gerenciamento de entradas e saídas de suprimentos farmacêuticos no NHS; as taxas para 

licenças de medicamentos controlados; a regulação de farmácias, os erros na dispensação de 

medicamentos; as propagandas de produtos com alto teor de gorduras, sal e açúcar e a 

fortificação de farinhas com ácido fólico. 
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4.2 COMISSÃO EUROPÉIA 

 

Gráfico 02 - Comissão Europeia: Métodos para comparação de opções 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 02 - Comissão Europeia: Relatórios de Avaliação de Impacto estudados 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Análise 

multicritério                           

Análise de 

custo-benefício                           

Análise 

qualitativa                           

Modelo de custo 

padrão                           

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dos treze relatórios da Comissão Europeia, situados entre 2006 e 2019, nove deles (69%) 

utilizaram, exclusivamente, o método multicritério para comparar opções de políticas. Este 

dado pode ser explicado pela complexidade e pelas incertezas que a Comissão tem que lidar a 

cada avaliação de política, dada a quantidade de países e a diversificação de dados que a 

acompanha. No total, 77% dos casos (10 relatórios) aplicaram o método multicritério associado 

ou não a outro método, revelando ser esta a ferramenta preferencial de metodologia da 

Comissão Europeia no grupo estudado. 

Comissão Européia
Métodos para comparação de opções

Análise Multicritério Análise de custo-benefício

Análise Qualitativa Modelo de custo padrão
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Na Comissão Europeia, a metodologia de custo-benefício não foi muito utilizada, equivalendo 

a 23% dos relatórios avaliados, ficando na frente apenas do modelo de custo padrão utilizado 

em um único relatório, o que representa cerca de 8% do total. 

 

As análises qualitativas aparecem três vezes nos relatórios, o que as levam a 23% do total. Um 

relatório utilizou apenas a metodologia qualitativa para comparar as alternativas de políticas, o 

que representa 8% do grupo. A análise de custo-efetividade, por sua vez, não foi uma 

metodologia utilizada nos relatórios da Comissão Europeia avaliados. 

 

Sobre os temas tratados nos relatórios, tem-se: produtos aplicados para proteção de plantas e 

volume máximo de pesticidas permitido nos alimentos; rótulos, alertas, modelos de 

comercialização e descrição de ingredientes para tabaco; redução do consumo de bebidas 

alcóolicas por aumento de preços; rotulagem de descendentes de animais clonados; biocidas 

com propriedades endócrinas disruptivas; novos alimentos e novos ingredientes alimentares; 

consumo de gorduras trans; exposição ao mercúrio; nano materiais; certificados 

complementares de proteção de patentes; impostos especiais de consumo de bebidas alcóolicas; 

exposição de trabalhadores a agentes cancerígenos e qualidade da água disponibilizada para a 

venda. 
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4.3 FDA 

 

Gráfico 03 – FDA: Métodos para comparação de opções 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Tabela 03 – FDA: Relatórios de Avaliação de Impacto estudados 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Análise de custo-benefício                     

Análise multicritério                     

Modelo de custo padrão                     

Análise qualitativa                     

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sobre o FDA, foram estudados 20 (vinte) relatórios de período bastante recente: 2017 a 2020. 

Todos utilizam alguma metodologia quantitativa, sendo a maioria delas análises de custo-

benefício ou análises multicritério, o que é esperado para uma região na qual o método de custo-

benefício foi fortemente defendido por décadas. A utilização de mais de um método quantitativo 

por relatório equivale à metade do total, prevalecendo a combinação de análises de custo-

benefício com análises multicritérios. 

 

A utilização de métodos qualitativos, por sua vez, aparece em 70% dos relatórios, o que revela 

uma tendência de não se limitar a comparação de opções regulatórias a cálculos matemáticos, 

mas sim explorar dados qualitativos em conjunto com técnicas quantitativas. 

FDA
Métodos para comparação de opções

Análise de custo-benefício Análise multicritério

Modelo de custo padrão Análise qualitativa
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Destaca-se que mesmo em uma região como a América do Norte, que historicamente valoriza 

a aplicação de métodos quantitativos, a utilização de dados qualitativos foi altamente 

empregada, o que pode indicar que, ao menos em setores complexos como o da saúde, a 

comparação de opções requer uma análise ampla e cuidadosa, com a combinação de mais de 

uma técnica metodológica. 

 

Sobre os temas analisados, os 20 casos do FDA referem-se à saúde humana: classificação de 

produtos, processos de qualidade, definições de termos de produtos biológicos, novos métodos 

e análise de produtos, novas formas de registros junto à agência e custos de pesquisas e de 

produtos.  Também se nota que o FDA intensificou a fiscalização e a segurança dos produtos 

consumidos no mercado. 

 

Como frisado acima, as metodologias empregadas pela agência não são apenas quantitativas 

(custos), mas também, buscam maximizar a qualidade dos serviços, dos produtos de saúde e da 

alimentação para a sociedade americana. 

 

4.4 CRÍTICAS 

 

Em nosso projeto de pesquisa, levantamos cinquenta e três relatórios, nos períodos de onze anos 

(2009/2020), dos seguintes órgãos reguladores mundiais: 

 

 FDA (Food and Drug Administration), Estados Unidos; 

 MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency), Reino Unido; 

 Comissão Europeia. 

 

Dentro do projeto de pesquisa, buscamos informações de quais métodos de comparação de 

políticas públicas estão sendo empregados nos órgãos acima citados. 

 

Ao longo do tempo das AIRs, percebemos que o método mais utilizado pelos órgãos 

reguladores foi a Análise de Custo-Benefício (quantitativo). Com o passar do tempo, no 

processo das agências reguladoras e no período estudado, a análise de custo-benefício foi 

complementada por novos métodos (qualitativos, multicritério, custo-efetividade e modelo 

custo-padrão) que trouxeram novas metodologias, novos critérios e impactos sobre as decisões. 
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Dentro do nosso escopo de estudo, apresentamos algumas descrições e resultados qualitativos 

que comprovam a complementação de metodologias com o objetivo de auxiliar as decisões dos 

órgãos reguladores. Um resumo de cada relatório de avaliação de impacto estudado encontra-

se no capítulo anexo. 

 

4.4.1 FDA (Food and Drug Administration) 

 

Foram analisados assuntos da competência do FDA, como: tabaco, produtos biológicos, 

procedimentos para comercialização e novos métodos, laboratórios para análise, importação de 

medicamentos, segurança e a eficácia dos medicamentos, procedimentos de testes, classificação 

de dispositivo médico, análise de novos medicamentos e rotulagem e embalagem de alimentos 

e medicamentos. 

 

Dentro dos assuntos analisados pelo FDA, os resultados da nossa pesquisa revelaram as diversas 

mudanças de metodologia, (quantitativa para qualitativa), porém não podemos desprezar que a 

questão quantitativa, análise de custos, ainda são fortes entre os órgãos. 

 

Novos métodos foram incentivados nas análises qualitativas, como: 

 

  Gráficos Coloridos, Padrão ZAUDERER: para a redução das taxas de fumantes nos 

Estados Unidos. A preocupação da agência reguladora é informar as consequências do 

fumo perante a sociedade americana; 

 Linha Brilhante – uma regra importante para a indústria privada, onde são adotados 

protocolos de testes eficientes, reduzindo as incertezas regulatórias sobre alguns 

produtos (drogas e produtos biológicos), evitando gastar tempo e recursos para 

aprovação de seus produtos, assim acelerando a aprovação de produtos; 

 Aprovação junto a agência reguladora de diversos dispositivos legais e econômicos, 

para atender às necessidades da sociedade, como as normas executivas 13771 e 13777 

para agilização de aprovação de novos produtos. Outros dispositivos legais, como: a Lei 

de Modernização da Segurança alimentar e a melhoria e agilidade para novas 

regras dos testes para credenciamento de laboratórios; 
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 Guia de Perguntas e Respostas sobre Biossimilares e Linha Clara: trata-se de um 

método de perguntas e respostas para o entendimento e a utilização das informações 

sobre produtos biológicos para a pesquisa; 

 ORA LABORATORY PROCEDURE: método para aprimorar o sistema de qualidade 

dos laboratórios em parceria com os clientes melhorando os resultados; 

 Regras de Compliance para a entrada de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos; 

 Novas categorias de análise de produtos conhecido como “De Novo”, para regulação de 

qualidade dos produtos; 

 OTC Drug Review: novas terminologias de regulamentos para medicamentos de venda 

livre sem necessidade de receita médica; 

 General Biological Products Standards: regra ligada diretamente às modificações de 

qualquer método de teste ou processo de fabricação específico ou das condições sob as 

quais são conduzidas as normas de produtos biológicos; 

 Regra e emenda da FDASIA à Lei FD&C, que atualiza os regulamentos para 

procedimentos de classificação e reclassificação de dispositivos práticos para oferecer 

uma melhor segurança dos produtos; 

 Benefícios através de métodos empregados para melhorar e avaliar os dispositivos de 

testes de medicamentos para animais; 

 Método da Rotulagem de Caloria: utilizado para atender aos requisitos da declaração 

de calorias para artigos de alimentos vendidos em máquinas de venda automática; 

 Regras Acessórios BECS – Blood Establishment Computer System e BES – Binary 

Element String. Estas regras trazem novas obrigações aos fabricantes para melhorar os 

resultados dos seus produtos; 

 Metodologia NADA – Novo pedido de medicamento animal ou ANADA – Novo 

pedido de medicamento animal abreviado. Estas regras são utilizadas na área 

burocrática para aprimorar a segurança pós comercialização de produtos animais; 

 MIC – Teste in vitro e MBC - Teste de concentração inibitória mínima, para 

aumentar a segurança e eficácia dos estudos de medicamentos de saúde; 

 Lei de Modernização de Segurança Alimentar – Prevenir e proteger a população 

americana de produtos importados, como doenças de animais, bactérias em vegetais e 

outras pestes e pragas. 
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4.4.2 Comissão Europeia 

 

Foram analisados assuntos da competência da Comissão Europeia como: Plant, Protection & 

Products, Tobacco Products, Minimum Unit Price for Alcohol, Novel Foods, Trans fact in food, 

Proposal for a regulation of European Parliament and of the Council on Mercury, Registro, 

avaliação da autorização de produtos químicos, Harmonization of the structures of excise duties 

on alcohol and alcoholic beverages, Proteção do trabalhador contra riscos ligados a exposição 

de agentes cancerígenos, Quality of water. No geral, esses temas receberam um tratamento 

qualitativo, como descrevemos: 

 

 Legislações da União Europeia e de seus membros na mudança (Planta, Proteção e 

Produtos), para melhor segurança alimentar e proteção dos trabalhadores no manejo de 

produtos químicos; 

 Análise das políticas de tabaco na União Europeia, melhorando a legislação para 

proteção da saúde da população e comercialização do tabaco; 

 Dispositivo de preço mínimo para álcool no sentido de adotar políticas públicas sobre o 

consumo e a diminuição de internações e mortes causadas pelo álcool; 

 Nova legislação para determinar critérios científicos específicos para identificar 

substâncias que funcionem como disruptores endócrinos; 

 Revisão da regulamentação de novos alimentos e novos ingredientes alimentares; 

 Adoção de políticas relativas ao consumo de gorduras trans para evitar doenças do 

coração; 

 Regulamentação do uso do mercúrio na União Europeia, mitigando os danos à saúde de 

sua população; 

 REACH (Regulação da União Europeia para Produtos Químicos): o objetivo é a 

regulação e a fiscalização de produtos químicos, reduzindo as incertezas e aumentando 

a segurança destes produtos que entram na União Europeia; 

 Proteção de patentes através do CCP – Certificado Complementar de Proteção 

Complementar. Os fabricantes consideram que esta medida traz prejuízos para a 

exportação de medicamentos; 

 Estudo para corroborar com a indústria de cerveja e de sidra na União Europeia; 

 Preocupação da União Europeia em reduzir a exposição dos trabalhadores a substâncias 

cancerígenas, levando a diversos problemas de saúde; 
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 Regular e avaliar a qualidade da água vendida na União Europeia e facilitar as 

exigências deste mercado, removendo barreiras para outros países para a venda no 

continente.  

 

4.4.3 MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency) 

 

Em nossa pesquisa a agência britânica, Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency, 

trabalhou mais análise de custo-benefício, mas procurou analisar as metodologias qualitativas, 

como: Registered Pharmacy Standards, Changes to regulations for Care Quality Commission 

Registration, Consolidation of UK medicines legislation, Control the price of branded 

medicines in the NHS, Fees for e-cigarretes notification, Proposals to Introduce Independent 

Prescribing by Physiothrapists, Accelerated Access Collaborative for health technologies, 

Medicines and Medical Devices Bill, Prohibition on the sale of tobacco from vending machines, 

Health Research Authority, destacam-se: 

 

 O regulador implementa uma análise de custo-benefício, mas não quantifica os 

resultados, apenas os qualifica. 

 Melhorias nas regulações a serem implementadas pela CQC – Care Quality 

Commission, órgão regulador que administra a qualidade do serviço de saúde prestado. 

 Dentro da estrutura regulatória consideramos o estudo de políticas de regulação para 

desburocratizar as ações da agência. 

 Criação de um sistema de notificação para cigarros eletrônicos no mercado do Reino 

Unido. 

 Flexibilização da regulamentação para os fisioterapeutas terem acesso ao cuidado dos 

pacientes. 

 Diminuir a interferência do governo a novas tecnologias para a área de saúde. 

 Com a saída do Reino Unido da União Europeia se faz necessário criar mecanismos 

para o arcabouço regulatório e trazer o que tem de melhor da UE para o Reino Unido. 

 Estudos sobre o acesso dos jovens fumantes à venda de cigarros em máquinas delivery. 

 Estabelecer uma nova política de pesquisa em saúde no Reino Unido. 
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4.4.4 Críticas finais por região/país 

 

Algumas críticas foram levantadas nos Estados Unidos, no sentido do uso político das análises 

de custo-benefício (ACB), pois existiam debates dos méritos da comparação de custos e 

proventos que podem ser usados para desvios a regulamentos e regras com objetivos políticos 

e ideológicos. 

 

Foi colocado que a ACB seria anti-regulatória, portanto, não é uma ferramenta de análise 

neutra. Utilizou-se o argumento ético, no qual a monetarização dos impactos das políticas seria 

uma ferramenta inadequada para determinadas avaliações, tais como riscos de mortalidade e 

impactos distributivos. 

 

Outra crítica nos Estados Unidos em diversos governos foram as avaliações incertas, desconto 

de valores futuros e os cálculos do risco do método ACB no processo regulatório. 

 

Na Comissão Europeia, a crítica versa sobre a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços 

aos cidadãos e aprimorar os estudos e as análises regulatórias da União Europeia. 

 

Com a criação do Comité de Controle da Regulamentação da Comissão Europeia foram 

determinados alguns objetivos, como: controlar a qualidade de produtos e de serviços, apoiar 

as avaliações de impactos regulatórios e também os processos iniciais legislativos. 

 

Sobre as críticas ao MHRA, tem-se: A comissão de saúde da Câmara dos Comuns aponta a 

falta de transparência da agência e também a falta de verificação inadequada para o 

licenciamento de drogas no Reino Unido. 

 

Além disso, critica-se a situação conhecida como captura regulatória, quando autoridades 

políticas e/ou agências regulatórias são cooptadas para ações exclusas, favorecendo interesses 

privados. 

 

Mais uma crítica feita pela Câmara dos Comuns é a reclassificação sobre o óleo de CBD, ou 

seja, Canabidiol, uma planta de cannabis, uma droga considerada ilegal, que passou a ser tratada 

no Reino Unido como medicamento. 
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Também se discute o período de tempo necessário para completar a ACB (análise de custo-

benefício), criando atrasos significativos que podem impedir medidas regulatórias que são 

urgentes.  

 

Por fim, outra crítica é a melhoria das análises de impacto sobre a qualidade regulatória das 

necessidades da “qualidade “e não apenas com o viés de custo e de benefício. 

 

Acreditamos que as complementações metodológicas, quantitativa para qualitativa, vêm, em 

primeiro lugar, buscar o bem estar social e a saúde da sociedade. 

 

Dentro das melhorias regulatórias são necessárias análises econômica/financeira, mas com as 

novas melhorias para sociedade são necessários também estudos e análises qualitativas, de 

multicritério, de custo-efetividade e custo-padrão. 

 

Também não podemos esquecer que os mercados estão ficando mais competitivos, sendo assim, 

exige-se mais eficiência, eficácia, revisões de regulação e boas práticas de governança para 

novos produtos e serviços que serão levados à sociedade. 
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5. MÉTODOS USADOS NA COMPARAÇÃO DE OPÇÕES REGULATÓRIAS: 

ANVISA 

 
A ANVISA produz documentos com vistas à Avaliação de Impacto Regulatório desde 2012, 

mas foi a partir de 2018 que resultados da AIR foram apresentados na forma de relatórios. 

Naquele mesmo ano, 2018, entraram em vigor a Portaria nº 1.741, que dispõe sobre as diretrizes 

e os procedimentos para melhoria da qualidade regulatória da ANVISA, e a Orientação de 

Serviço nº 56, que trata do fluxo para a elaboração e a deliberação de instrumentos regulatórios. 

 
Conforme esclarece a ANVISA em seu website, até 30 de março de 2021, as suas unidades 

organizacionais poderão utilizar o Relatório de Mapeamento de Impactos (REMAI) como 

modelo de AIR. Esse tipo de relatório utiliza o método de análise multicritério para mapear os 

impactos e fragmenta os setores potencialmente afetados em quatro: Setor Regulado, ANVISA, 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e Cidadão. 

 
De 2018 até agosto de 2020, foram publicados sete (07) relatórios de AIR pela ANVISA, com 

metodologias características de análises multicritérios e qualitativas. Um deles utilizou também 

a análise de custo-benefício e outros incluíram avaliações sobre cargas administrativas, 

aproximando-os do modelo de custo padrão. 

 
Sobre os temas versados, os sete relatórios tratam de: Processamento de dispositivos médicos, 

Rotulagem Nutricional, Insumos Farmacêuticos Ativos, Terapias Avançadas, Laboratórios 

Analíticos, Ácidos graxos trans em alimentos e Monitoramento econômico de produtos da 

saúde. 

 
Comparativamente às outras três organizações estudadas (MHRA, Comissão Europeia e FDA), 

a metodologia de prevalência da ANVISA aproxima-se da utilizada pela Comissão Europeia, 

qual seja: análise multicritério. 

 
Não se observa nos relatórios da ANVISA a aplicação de modelos matemáticos característicos 

da análise de custo-benefício, tão bem explorada pelo FDA e MHRA. Por outro lado, a agência 

brasileira preocupa-se com a análise de dados qualitativos, que também se apresenta nos 

relatórios das três instituições internacionais estudadas, seja complementarmente ou mesmo 

como único método elegido. 
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6. CONCLUSÃO E RESULTADOS 

 

O levantamento de cinquenta e três relatórios internacionais de Avaliação de Impacto na área 

da saúde, emitidos de 2006 a 2020, demonstrou que 73% utilizam dados qualitativos para 

comparar alternativas regulatórias, de forma isolada ou em combinação com outros métodos, 

conforme demonstrado nos gráficos acima.  

 

A tabela a seguir reúne os resultados encontrados nas três frentes de estudo: MHRA, Comissão 

Europeia e FDA. A primeira linha indica o método identificado: ACB (análise de custo-

benefício), AMC (análise multicritério), ACE (análise custo-efetividade), MCP (modelo de 

custo-padrão) ou AQ (análise qualitativa). As demais linhas correspondem aos relatórios de 

avaliação de impacto, ficando evidente a utilização de mais de um método para um mesmo 

relatório. 

 

A análise de custo-benefício é aplicada em associação, principalmente, com os métodos de 

análise multicritério e análise qualitativa.  

 

Apesar do histórico norte-americano na defesa e na utilização do método de custo-benefício, é 

exatamente no FDA que aparecem mais casos de análises qualitativas, os quais complementam 

os dados de custo-benefício. A análise de custo-efetividade, por sua vez, não aparece em 

nenhum dos relatórios norte-americanos estudados. 

 

No MHRA há uma maior mescla entre o método de custo-benefício e os demais, observando-

se a aplicação conjunta com todos os outros quatro métodos estudados: análises multicritério, 

custo-efetividade, qualitativa e modelo de custo-padrão. 

 

Na Comissão Europeia, assim como ocorrido com o FDA, a análise de custo-efetividade não é 

utilizada em nenhum dos relatórios estudados. Já o modelo de custo-padrão aparece em apenas 

um relatório. A análise multicritério é o método predominante e aparece associado, 

principalmente, à análise de custo-benefício e qualitativa. 

 

O método de custo-efetividade é o que menos foi empregado pelos órgãos estudados, 

aparecendo apenas duas vezes no MHRA.  
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Tabela 04 - Resultados encontrados nas três frentes de estudo MHRA, Comissão Europeia e FDA 
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Obs.: ACB (análise de custo-benefício), AMC (análise multicritério), ACE (análise custo-efetividade), MCP 

(modelo de custo-padrão) e AQ (análise qualitativa). 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Pelos dados, observa-se que a análise de custo-benefício, tão amplamente defendida pela teoria 

acadêmica nas últimas três ou quatro décadas, não é mais, necessariamente, o método de 

escolha para a comparação de opções regulatórias. No campo da saúde, diversos métodos são 

utilizados, a depender do caso em estudo. 

 

A ampla aplicação de métodos qualitativos, combinados ou não com métodos quantitativos, é 

um achado de pesquisa importante, pois demonstra que a comparação de opções de políticas 

em saúde não se limita às ponderações monetárias. 

 

Provavelmente, a não disponibilidade de dados impulsiona a busca por métodos diferentes da 

análise de custo-benefício. A preocupação em termos de bem estar também colabora para a 

aplicação de métodos voltados a análises qualitativas. 

 

 Apesar de técnicas como a de custo-benefício continuarem sendo bastante empregadas, 

observam-se escolhas de métodos mais adequados ao caso prático, sem, necessariamente, 

atenderem a padrões acadêmicos preestabelecidos. 

 

Atualmente, há mais flexibilidade na escolha da metodologia para comparar opções de políticas 

públicas em saúde, sendo esta visão, inclusive, defendida pela OECD em relatório publicado 

este ano:14 há de se respeitar as limitações de recursos e as capacidades de cada país, que nem 

sempre se encontram preparados para aplicar a análise de custo-benefício nos moldes ditados 

pela literatura com as suas complexas fórmulas e cálculos. 

 

Dessa forma, para sanar a insuficiência de métodos oficiais, como o de custo-benefício, os 

órgãos reguladores tornaram-se pluralistas, usando, complementarmente, mais de um método. 

 

Por fim, dentre os temas discorridos por essa pesquisa, há dois que merecem nosso destaque 

como sugestões de agendas de pesquisas: a ausência de uma estrutura organizacional no Brasil 

para a avaliação de impacto regulatório, que teve instituída a sua prática no país, mas não a sua 

governança, e a economia comportamental como uma opção de política. 

 

  

 
14 OECD. (2020). Regulatory Impact Assessment. OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, OECD 
Publishing, Paris. Retrieved from OECD: <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - Food and Drug Administration. 

# Órgão Assunto Ano Método Utilizado Descrição e Resultados Site 

1 FDA Tobacco Products; 
Required Warnings 
for Cigarette 
Packages and 
Advertisements 

2020 Análise de Custo 
Padrão, ACB 
(Análise de Custo-
Benefício), Análise 
Qualitativa. 

Os valores desta regra consistem em custos de rotulagem iniciais e 
recorrentes associados à alteração das etiquetas dos cigarros para 
acomodar os novos avisos de saúde do cigarro, custos de design e 
operação associados à exibição e distribuição aleatória, assim 
como dos avisos necessários para as embalagens e rotações 
trimestrais de cigarros, os avisos para anúncios de cigarros, custos 
relacionados à publicidade e custos associados à administração 
governamental e à aplicação da regra. Estimamos que, na média, o 
valor presente dos custos dessa regra final seja de cerca de 
US$ 1,6 bilhão, usando uma taxa de desconto de três por 
cento, e aproximadamente US$ 1,2 bilhão, usando uma taxa de 
desconto de sete por cento (2018). Se as informações fornecidas 
pelo aviso de saúde do cigarro em cada maço forem avaliadas em 
cerca de US$ 0,01 (para cada maço vendido anualmente em todo o 
país), os benefícios que seriam gerados pela regra final serão 
iguais ou superiores aos custos anuais estimados. Essa estimativa 
por embalagem fornece uma maneira de estimar o valor que o 
público precisaria receber das informações fornecidas nas 
advertências de saúde para compensar os custos da regra, sendo 
equivalente a 0,2% do custo médio de um cigarro. Maço de 
cigarros, com base no custo médio nacional de US$ 6,27 por 
maço. Gráficos coloridos - Padrão ZAUDERER reduzirão as 
taxas de fumantes. A ação governamental com os estudos da FDA 
utiliza o padrão Zauderer, que tem como objetivo reduzir o 
consumo do fumo dentro dos Estados Unidos. Dentro desses 
estudos, a FDA informa as consequências do fumo junto à 
sociedade e em parceira com o governo federal analisa as 
divulgações das indústrias de tabaco, que faz através do marketing 
comercial, e fiscaliza os fazeres das indústrias junto à sociedade. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2020/03/18/2020-
05223/tobacco-
products-required-
warnings-for-
cigarette-packages-
and-advertisements 
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2 FDA Definition of the 
Term “Biological 
Product” 

2020 AMC (Análise 
Multicritério), ACB 
(Análise de Custo-
Benefício) e Análise 
Qualitativa. 

Esta regra final codifica a interpretação da FDA do termo 
estatutário "proteína" de uma maneira que seja consistente com a 
interpretação do termo descrita anteriormente pela FDA nas 
orientações e regras propostas. A formalização dessa interpretação 
reduzirá a incerteza regulatória sobre se determinados produtos 
são regulamentados como drogas ou produtos biológicos. Essa 
incerteza reduzida, sob a abordagem de "linha brilhante" 
descrita na regra proposta, permitirá que o FDA e a indústria 
privada evitem gastar tempo e recursos em determinações caso a 
caso para cada produto. A estimativa primária dos benefícios em 
dólares de 2018 em 10 anos é de US$ 394.562, com uma taxa de 
desconto de 7%, e de US$ 348.436, com uma taxa de desconto de 
3%. Também calculamos faixas de benefícios de US$ 356.775 a 
US$ 411.345, e de US$ 316.116 a US$ 362.792, respectivamente. 
Os custos anualizados estimados variam de US$ 13.511 a US$ 
16.889, com uma estimativa primária de US$ 15.012 usando uma 
taxa de desconto de 7% em um horizonte de 10 anos. Para uma 
taxa de desconto de 3%, estimamos um intervalo de US$ 12.471 a 
US$ 15.589, com uma estimativa primária de US$ 13.857. 
Através da legislação vigente do governo americano, como a Lei 
de Modernização da Segurança Alimentar, as novas regras seriam 
para melhorar as condições dos testes e regras para o 
credenciamento de laboratórios, seja para qualquer laboratório 
pequeno, médio ou grande da sua propriedade ou consignatório. O 
importante é estar dentro da regra com capacidade para testes. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2020/02/21/2020-
03505/definition-of-
the-term-biological-
product 
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3 FDA Revised Procedures 
for the 
Announcement of 
Approvals and 
Denials of 
Premarket Approval 
Applications and 
Humanitarian 
Device Exemption 
Applications 

2019 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O benefício desta regra resultaria em economia para o FDA 
interrompendo a publicação trimestral no Federal Register, uma 
lista de aprovações e negações de PMA e HDE de dispositivos 
médicos. Ao longo de 10 anos, os benefícios estimados (ou seja, a 
economia de custos) para o FDA variam de US$ 0,008 a US$ 
0,013 milhões, com uma taxa de desconto de 3% e 7%, e uma 
estimativa primária de US$ 0,010 milhões. Essa regra proposta, se 
finalizada, não resultaria em custos para a indústria porque não 
exigiria a execução de tarefas adicionais e, portanto, não impor 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/12/17/2019-
27045/revised-
procedures-for-the-
announcement-of-
approvals-and-
denials-of-
premarket-approval-
applications 
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4 FDA Laboratory 
Accreditation for 
Analyses of Foods 

2019 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
Análise Qualitativa. 

Os custos da regra seriam finalizados principalmente pelos 
organismos de acreditação participantes, laboratórios 
participantes, produtores de ovos de casca, produtores de brotos, 
fabricantes de água engarrafada e proprietários e consignatários de 
alimentos para humanos e animais oferecidos para importação 
cobertos pela regra proposta. Incorreríamos em custos para 
estabelecer e manter o programa de reconhecimento de 
organismos de acreditação que desejam participar de nosso 
programa, avaliação de organismos de acreditação e laboratórios 
participantes, e revisão de documentos e relatórios associados. O 
valor presente do custo da regra proposta, se finalizado, seria de 
US$ 34 milhões a US$ 78 milhões quando descontado 7% em dez 
anos. Quando descontado 3% ao longo de 10 anos, o valor 
presente do custo varia de US$ 39 milhões a US$ 92 milhões. Por 
meio da legislação vigente do governo americano, como a Lei de 
Modernização da Segurança Alimentar, as novas regras seriam 
para melhorar as condições dos testes e regras para o 
credenciamento de laboratórios. Seja para qualquer laboratório 
pequeno, médio ou grande da sua propriedade ou consignatório. O 
importante está dentro da regra com capacidade para os testes.  
Os laboratórios credenciados para os testes de alimentos precisam 
também estar em conformidade com os dispositivos aplicáveis da 
ISO/IEC 1702. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/11/04/2019-
23870/laboratory-
accreditation-for-
analyses-of-foods 
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5 FDA Addition of a New 
Method for the 
Analysis of Sulfites 
in Foods 

2019 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
AMC (Análise 
Multicritério). 

O benefício desta regra proposta seria a economia de custos, na 
forma de economia de tempo, associada ao uso do novo método. 
Estimamos que, na média, o valor presente dos benefícios dessa 
regra proposta seja de US$ 1,0 milhão, usando uma taxa de 
desconto de 3%, e de US$ 0,9 milhão usando uma taxa de 
desconto de 7% (2017). O custo dessa regra proposta consistiria 
em custos de validação únicos e custos de materiais associados ao 
uso do novo método. Estimamos que, na média, o valor presente 
dos custos dessa regra proposta seja de US$ 0,2 milhão usando 
uma taxa de desconto de 3% ou 7% (2017). Na média, o valor 
presente estimado dos benefícios líquidos dessa regra proposta 
seria de US$ 0,8 milhão, usando uma taxa de desconto de 3%, e 
de US$ 0,7 milhão usando uma taxa de desconto de 7% (2017). 
Método Oficial Internacional de Análise da AOAC, Métodos 
Oficiais de Análise da Associação de Químicos Analíticos 
Oficiais e Método Otimizado de Monier-Williams. Os benefícios 
seriam mais qualitativos que quantitativos, pois estamos falando 
de saúde pública nos alimentos. 
Dentro do método proposto, teríamos uma economia de custo, na 
forma de economia de tempo, na alteração dos métodos analíticos 
mais rápidos e eficientes. Essas ações fazem parte das Ordens 
Executivas 13771 e 13777 do FDA. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/09/17/2019-
19862/addition-of-a-
new-method-for-the-
analysis-of-sulfites-
in-foods 
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6 FDA Definition of the 
Term “Biological 
Product” 

2018 AMC (Análise de 
Multicritério), ACB 
(Análise de Custo-
Benefício) e Análise 
Qualitativa. 

Essa regra proposta codificaria a interpretação da FDA dos termos 
estatutários "proteína" e "polipeptídio sintetizado quimicamente" 
de uma maneira que seja consistente com as interpretações desses 
termos descritas anteriormente pela FDA na orientação (consultar 
a Diretiva de Perguntas e Respostas sobre Biossimilares). A 
formalização dessas interpretações reduziria a incerteza 
regulatória sobre se determinados produtos são regulamentados 
como drogas ou produtos biológicos. Essa incerteza reduzida, sob 
a abordagem de "linha clara" descrita na regra proposta, permitiria 
que o FDA e o setor privado evitassem gastar horas e recursos nas 
determinações caso a caso para cada produto. Nossa estimativa 
primária dos benefícios dessas economias de custo em dólares, de 
2017, em 10 anos é de US$ 340.766, com uma taxa de desconto 
de 7%, e de US$ 321.506, com uma taxa de desconto de 3%. 
Também calculamos faixas de benefícios de US$ 318.137 a US$ 
355.690 e de US$ 300.617 a US$ 335.282, respectivamente. Além 
disso, os fabricantes de medicamentos precisariam de tempo para 
ler e entender a regra proposta. Rentabilizamos o tempo gasto pelo 
setor e estimamos um custo anualizado de US$ 14.471 a US$ 
18.089, com uma estimativa primária de US$ 16.079 usando uma 
taxa de desconto de 7% em um horizonte de 10 anos. Para uma 
taxa de desconto de 3%, Guia de Perguntas e Respostas sobre 
Biossimilares e Linha Clara, trata-se de um método de perguntas 
e respostas já utilizado pela ANVISA, no sentido de recebimento 
de questões referentes no caso dos produtos biológicos, análise e 
respostas a todos os questionamentos. 
Linha Clara - O entendimento é a utilização das informações 
recebidas sobre produtos biológicos para a pesquisa. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2018/12/12/2018-
26840/definition-of-
the-term-biological-
product 
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7 FDA Laboratory 
Accreditation for 
Analyses of Foods 

2018 AMC (Análise 
Multicritério), ACB 
(Análise de Custo-
benefício) e Análise 
Qualitativa. 

A regra proposta, se finalizada, exigiria que o teste de alimentos 
em determinadas circunstâncias fosse realizado por um laboratório 
credenciado (laboratório participante), nos padrões propostos por 
um organismo de acreditação reconhecido (organismo de 
acreditação participante), e que os resultados fossem submetidos a 
nós. Os custos da regra proposta, se finalizados, seriam incorridos 
principalmente pelos organismos de acreditação participantes, 
laboratórios participantes, produtores de ovos de casca, produtores 
de brotos, fabricantes de água engarrafada e proprietários e 
consignatários de alimentos para humanos e animais oferecidos 
para importação cobertos pela regra proposta. Incorreríamos em 
custos para estabelecer e manter o programa de reconhecimento de 
organismos de acreditação que esperam participar de nosso 
programa, avaliação de organismos de acreditação e laboratórios 
participantes, e revisão de documentos e relatórios associados. O 
valor presente do custo da regra proposta, se finalizado, varia de 
US$ 34 milhões a US$ 78 milhões, descontado 7% em dez anos. 
Quando descontado em 3% ao longo de 10 anos, o valor presente 
do custo varia de US$ 39 milhões a US$ 92 milhões. ORA 
LABORATORY PROCEDURE - Utilizando-se: 
– Método padrão – o FDA busca aprimorar o sistema de qualidade 
dos laboratórios em parceria com clientes e melhorar os resultados 
via programa de conformidade.  
– Método não padrão – são usados quando não há existência de 
um método padrão e a falta de alternativas faz com que o cliente 
concorde com os parâmetros ou critérios dos testes apresentados. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/11/04/2019-
23870/laboratory-
accreditation-for-
analyses-of-foods 
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8 FDA Importation of 
Prescription Drugs 

2019 AMC (Análise 
Multicritério) e 
Análise Qualitativa. 

A regra proposta, se finalizada, permitiria a importação comercial 
de certos medicamentos controlados do Canadá por meio de 
programas limitados no tempo, patrocinados por, pelo menos, uma 
entidade governamental não federal com possível copatrocínio de 
um atacadista ou farmacêutico. Como não temos informações 
sobre a escala ou sobre o escopo esperado de tais programas, não 
podemos estimar como eles podem afetar os mercados dos EUA 
de medicamentos controlados. Em particular, não podemos 
estimar o volume ou o valor dos medicamentos que podem ser 
importados sob os SIPs ou as economias para os consumidores 
dos EUA que podem participar desses programas. Nesse processo, 
não existe uma metodologia específica, mas sim modelos 
administrativos, como: regras de Compliance de registro 
federal FDA para a entrada de produtos farmacêuticos nos 
Estados Unidos. Também outras regras de importação desses 
produtos - SIP - Seção 804, e a forma de entrada pelos portos, 
estradas e aeroportos U.S. Customs and Border Protection 
(CBP). A metodologia empregada são as regulamentações e 
regras da importação de produtos farmacêuticos. A grande 
preocupação não é a metodologia, mas sim a questão da segurança 
desses produtos importados do Canadá para os consumidores 
americanos e também a questão da segurança física da entrada dos 
produtos nos USA. Existe um protocolo de segurança americano 
C Tap USA 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/12/23/2019-
27474/importation-
of-prescription-
drugs 
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9 FDA Medical Device De 
Novo Classification 
Process 

2019 AMC (Análise 
Multicritério), ACB 
(Análise de Custo-
Benefício) e Análise 
Qualitativa. 

A regra proposta esclareceria e tornaria mais eficiente o processo 
de classificação "De Novo" para certos dispositivos médicos com 
o objetivo de obter autorização de comercialização como 
dispositivos classe I ou classe II, em vez de permanecer 
automaticamente designado como dispositivo classe III sob a Lei 
FD&C. Um processo de classificação "De Novo" mais 
transparente melhoraria a eficiência da obtenção para autorização 
de comercialização de novos dispositivos médicos. Em 10 anos, as 
estimativas de custo variam de US$ 0,0 milhão a US$ 0,08 
milhão, com uma taxa de desconto de 7%, e de US$ 0,0 milhões a 
US$ 0,03 milhões, com uma taxa de desconto de 3%."De Novo" - 
as três categorias de dispositivos são: classe I (controles 
gerais), classe II (controles especiais) e classe III (aprovação de 
pré-mercado, para medicamentos e Regulamento do Sistema 
de Qualidade (QSR) da FDA. A Lei FD&C estabelece um 
sistema abrangente para a regulamentação de dispositivos médicos 
destinados ao uso humano. A Lei FD&C estabelece três classes de 
dispositivos médicos com base na extensão dos controles 
regulatórios necessários e suficientes para oferecer garantia 
razoável de segurança e eficácia do dispositivo. O FDA propõe 
inspecionar e determinar os dados clínicos ou não clínicos que 
forem coletados de uma maneira que garanta que os dados sejam 
precisos, mitigando riscos e aumentando os benefícios do 
dispositivo "De Novo". 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2018/12/07/2018-
26378/medical-
device-de-novo-
classification-
process 



69 

10 FDA Safety and 
Effectiveness of 
Consumer 
Antiseptic Rubs; 
Topical    
Antimicrobial Drug 
Products for Over-
the-Counter Human 
Use 

2019 AMC (Análise 
Multicritério), ACB 
(Análise de Custo-
Benefício) e Análise 
Qualitativa. 

Este documento adia a ação regulatória de três ingredientes 
ativos de esfrega antisséptica do consumidor (álcool etílico, álcool 
isopropílico e cloreto de benzalcônio) que são elegíveis para 
avaliação sob a OTC Drug Review para uso em produtos de 
esfrega antisséptica de consumidor OTC, ao mesmo tempo que 
estabelece que os outros consumidores esfreguem ativos. Os 
ingredientes não são elegíveis para avaliação nos termos da OTC 
Drug Review e as fricções antissépticas dos consumidores OTC 
contendo esses ingredientes ativos inelegíveis requerem aprovação 
sob uma NDA ou ANDA antes da comercialização. Os custos 
desse documento estão associados à reformulação e redefinição da 
etiqueta de produtos de consumo que atualmente contêm 
ingredientes ativos inelegíveis. Os benefícios desse documento 
incluem a exposição reduzida dos consumidores a produtos 
antissépticos de consumo potencialmente inseguros, além de 
evitar a perda de peso morto associada à redução do consumo de 
produtos ineficazes. O FDA só pode monetizar os custos deste 
documento. Estimamos que o valor presente dos custos únicos 
associados à conformidade varie de US$ 1,07 milhão a US$ 2,50 
milhões, com uma estimativa primária de US$ 1,87 milhão. 
Anualizando os custos iniciais ao longo de um período de 10 anos, 
com uma taxa de desconto de 3%, os custos desse documento são 
estimados entre US$ 0,13 milhão e US$ 0,29 milhão por ano; o 
custo estimado correspondente a uma taxa de desconto de 7% fica 
entre US$ 0,15 milhão e US$ 0,36 milhão por ano. OTC Drug 
Review - A. Terminologia usada nos regulamentos de revisão 
de medicamentos de venda livre - OTC - Medicamentos de 
venda livre (OTC – Over-the-Conter) são medicamentos 
vendidos diretamente a um consumidor final, sem necessidade 
de receita médica. 
Os medicamentos que contenham tais ingredientes ativos 
inelegíveis exigirão a aprovação de um novo pedido ou um pedido 
de novo medicamento antes de sua comercialização, em oposição 
aos medicamentos prescritos que podem ser fornecidos apenas aos 
consumidores com receita válida. 

https://www.fe
deralregister.gov/do
cuments/2019/04/12
/2019-06791/safety-
and-effectiveness-
of-consumer-
antiseptic-rubs-
topical-
antimicrobial-drug-
products-for 
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11 FDA Federal Register 2020 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
AMC (Análise 
Multicritério). 

Esta regra final codifica a interpretação da FDA do termo 
estatutário "proteína" de uma maneira que seja consistente com a 
interpretação desse termo descrita anteriormente pela FDA nas 
orientações (consulte a Orientação de Perguntas e Respostas sobre 
biossimilares de 2015) e na regra proposta. A formalização dessa 
interpretação reduzirá a incerteza regulatória sobre se 
determinados produtos são regulamentados como drogas ou 
produtos biológicos. Essa incerteza reduzida, sob a abordagem de 
"linha clara" descrita na regra proposta, permitirá que o FDA e a 
indústria privada evitem gastar tempo e recursos em 
determinações caso a caso para cada produto. A estimativa 
primária dos benefícios em dólares, de 2018, em 10 anos é de US$ 
394.562, com uma taxa de desconto de 7%, e de US$ 348.436, 
com uma taxa de desconto de 3%. Também calculamos faixas de 
benefícios de US$ 356.775 a US$ 411.345 e de US$ 316.116 a 
US$ 362.792, respectivamente. Os custos anualizados estimados 
variam de US$ 13.511 a US$ 16.889, com uma estimativa 
primária de US$ 15.012 usando uma taxa de desconto de 7% em 
um horizonte de 10 anos. Para uma taxa de desconto de 3%, 
estimamos um intervalo de US$ 12.471 a US$ 15.589, com uma 
estimativa primária de US$ 13.857. 

https://www.fda.gov
/media/89049/downl
oad; 
https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2020/02/21/2020-
03505/definition-of-
the-term-biological-
product; 
https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2020/02/21/2020- 

12 FDA Revocation of the 
Test for 
Mycoplasma 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) e 
Análise Qualitativa. 

Como essa regra proposta não impõe encargos regulatórios 
adicionais, não se prevê que este regulamento resulte em custos de 
conformidade e o impacto econômico deverá ser mínimo. § 
610.30 (21 CFR 610.30), GENERAL BIOLOGICAL 
PRODUCTS STANDARDS - Essa metodologia está ligada 
diretamente às modificações de qualquer método de teste ou 
processo de fabricação específica ou das condições sob as quais 
são conduzidas as normas de produtos biológicos conforme à 
classificação 610 do FDA.  
A regra proposta remove o § 610.30 (21 CFR 610.30), detalhando 
o método para o teste de micoplasma de amostras do pool de 
colheita de vírus e controla o pool de fluidos de vacinas de vírus 
vivos e vacinas de vírus inativados, produzidas a partir de culturas 
de células vivas in vitro. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2018/12/17/2018-
27015/medical-
device-
classification-
procedures-
incorporating-food-
and-drug-
administration-
safety-and 
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13 FDA Medical Device 
Classification 
Procedures: 
Incorporating Food 
and Drug 
Administration 
Safety and 
Innovation Act 
Procedures 

2018 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
AMC (Análise 
Multicritério). 

Esta regra final altera os regulamentos que regem o processo de 
classificação e reclassificação de dispositivos médicos. Ele 
codifica as emendas da FDASIA à Lei FD&C que já estão em 
vigor e atualiza geralmente os regulamentos para procedimentos 
de classificação e reclassificação de dispositivos para oferecer 
clareza. 
 
Os custos dessa regra final incluem os custos iniciais de 
aprendizado enfrentados pelos fabricantes de dispositivos médicos 
e consultores regulatórios afiliados após a publicação da regra, 
além dos custos anuais incorridos pela agência e pelo setor 
relacionados à preparação e participação em reuniões adicionais 
do painel. Estimamos que o custo atual com desconto da regra, em 
um período de 10 anos, seja igual a US$ 2 milhões a uma taxa de 
desconto de 3%, e a US$ 1,7 milhões a uma taxa de desconto de 
7%. Nossas estimativas dos custos anualizados são de US$ 0,24 
milhão a uma taxa de desconto de 3%, e US$ 0,24 milhão a uma 
taxa de desconto de 7%. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2018/12/17/2018-
27015/medical-
device-
classification-
procedures-
incorporating-food-
and-drug-
administration-
safety-and 
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14 FDA New Animal Drugs 
for Investigational 
Use; 
Disqualification of a 
Clinical Investigator 

2017 AMC (Análise 
Multicritério) e 
Análise Qualitativa. 

A FDA acredita que essa regra final não é uma ação regulatória 
significativa, conforme definido pela Ordem Executiva 12866 e 
certifica que não terá um impacto econômico significativo em um 
número substancial de pequenas entidades. O FDA e os 
candidatos não incorrem em custos adicionais ao expandir o 
escopo na parte 511 para a desqualificação de um investigador 
clínico. O benefício de impedir que um investigador clínico 
desqualificado realize estudos laboratoriais não clínicos e 
investigações clínicas aumentará a proteção dos sujeitos de 
pesquisa com animais e a integridade dos dados submetidos ao 
FDA em apoio a uma nova aprovação de medicamentos em 
animais. Os métodos empregados pela comissão servem para 
avaliar todos os dispositivos e quais são os tipos de artigos de 
testes (por exemplo, um novo medicamento animal para uso 
em investigação), o tipo específico de artigo de teste em estudo 
quando as violações ocorreram (por exemplo, novos 
medicamentos para animais). As informações são importantes 
no sentido de apresentar a credibilidade do investigador ao 
comissário sobre os testes (p. ex., um novo medicamento animal 
para uso). 
A palavra final, neste caso, é a do comissário que pode qualificar 
ou desqualificar o investigador no caso das pesquisas para 
animais.  
Interessante, se o investigador (pesquisador) foi desqualificado 
pelo comissário, ele perderá as credenciais e a permissão de 
pesquisa ou marketing para os produtos regulamentados pela 
FDA. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2017/12/28/2017-
27973/new-animal-
drugs-for-
investigational-use-
disqualification-of-
a-clinical-
investigator 
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15 FDA Food Labeling: 
Calorie Labeling of 
Articles of Food 
Sold From Certain 
Vending Machines; 
Front of Package 
Type Siz 

2019 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) e 
Análise Qualitativa. 

Como essa regra final apenas requer pequenas revisões dos 
requisitos de tamanho, do tipo de rotulagem de calorias da FOP 
quando essa rotulagem é usada para atender aos requisitos da 
declaração de calorias para artigos de alimentos vendidos em 
máquinas de venda automática, calculamos que não há custos para 
os operadores e potenciais economia de custo para operadores de 
máquinas de venda automática e fabricantes de alimentos 
embalados. Esperamos que a economia de custos dessa revisão 
supere os custos, sem efeito significativo no comportamento ou na 
saúde do consumidor. Rotulagem de calorias da FOP front-of-
pack, A ANVISA busca esse método no Brasil - A rotulagem da 
FOP é usada para atender aos requisitos da declaração de calorias 
para artigos de alimentos vendidos em máquinas de venda 
automática. A ANVISA classificou a FOP em quatro modelos: 1) 
interpretativos; 2) semi-interpretativos; 3) não interpretativos; e 4) 
modelos híbridos. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/10/28/2019-
23276/food-
labeling-calorie-
labeling-of-articles-
of-food-sold-from-
certain-vending-
machines-front-of 

16 FDA Medical Devices; 
Hematology and 
Pathology Devices; 
Classification of 
Blood Establishment 
Computer Software 
and Accessories 

2018 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) e 
Análise Qualitativa. 

A FDA está finalizando esse regulamento para classificar os 
acessórios BECS e BES na classe II (controles especiais). Como 
essa regra final não imporia novas obrigações significativas aos 
fabricantes, não se prevê que tal regulamento resulte em novos 
custos significativos de conformidade e que o impacto econômico 
seja mínimo. Acessórios BECS - Blood Establishment 
Computer System e BES - Binary Element String - O FDA está 
finalizando esse regulamento para classificar os acessórios BECS 
e BES na classe II (controles especiais). Como essa regra final não 
impõe novas obrigações significativas aos fabricantes, ela não 
trará custo adicional para essa medida. As três categorias de 
dispositivos são: classe I (controles gerais), classe II (controles 
especiais) e classe III (aprovação de pré-mercado). 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2018/05/18/2018-
10610/medical-
devices-hematology-
and-pathology-
devices-
classification-of-
blood-
establishment-
computer 
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17 FDA Postmarketing 
Safety Reports for 
Approved New 
Animal Drugs; 
Electronic 
Submission 
Requirements 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) e 
Análise Qualitativa. 

O objetivo da regra proposta é exigir o envio eletrônico de 
determinados relatórios de segurança pós-comercialização para 
novos medicamentos aprovados para animais. A regra, se 
finalizada, também forneceria um procedimento para solicitar uma 
dispensa temporária da exigência de relatório eletrônico por “justa 
causa”, demonstrada como um desastre natural. Conforme 
proposto atualmente, essa regra não mudaria o conteúdo dos 
relatórios de segurança pós-comercialização ou a frequência dos 
requisitos de relatórios. Atualmente, a maioria dos remetentes 
optou, voluntariamente, por usar o envio eletrônico para os 
relatórios que seriam afetados pela regra proposta. Em 2016, 
aproximadamente 99,7% dos relatórios de segurança pós-
comercialização elegíveis foram enviados eletronicamente. Assim, 
a regra proposta afetaria uma pequena proporção desses relatórios. 
O método empregado ocorre por meio de um relatório 
eletrônico de segurança que as indústrias precisam enviar 
para o FDA, chamado NADA – Novo pedido de medicamento 
animal ou ANADA – Novo pedido de medicamento animal 
abreviado. Esse método é responsável pelo cumprimento das 
disposições aplicáveis e os regulamentos do FDA. Também os 
não requerentes diretos, cujos nomes industriais ou comerciais 
apareçam no rótulo, e que estejam envolvidos na fabricação, 
embalagem, distribuição ou rotulagem do produto, podem enviar 
diretamente seus relatórios de sucesso para a agência para análise 
e liberação do produto. 

https://www.fda.gov
/about-
fda/economic-
impact-analyses-fda-
regulations/postmar
keting-safety-
reports-approved-
new-animal-drugs-
electronic-
submission- 
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18 FDA Safety and 
Effectiveness of 
Health Care 
Antiseptics; Topical 
Antimicrobial Drug 
Products for Over-
the-Counter Human 
Use 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) 

Esta regra estabelece que 24 ingredientes ativos elegíveis não são 
geralmente reconhecidos como seguros e eficazes para uso em 
antissépticos OTC para cuidados de saúde. No entanto, as 
informações do banco de dados de registro de medicamentos da 
FDA sugerem que apenas um desses 24 ingredientes seja 
encontrado em produtos antissépticos OTC para cuidados de 
saúde comercializados atualmente de acordo com o TFM: 
Triclosan. A ação regulatória está sendo adiada para seis 
ingredientes ativos que foram abordados na regra proposta 
antisséptico de saúde: cloreto de benzalcônio, cloreto de 
benzetônio, cloroxilenol, álcool etílico, álcool isopropílico e iodo 
povidona. Essa regra final também aborda a elegibilidade de três 
ingredientes ativos: álcool (álcool etílico, consulte a seção VC3), 
cloreto de benzetônio e gluconato de clorexidina - e descobre que 
esses três ingredientes ativos não são elegíveis para avaliação na 
Revisão de Medicamentos OTC para determinados cuidados de 
saúde para utilizações antissépticas (ver seção IV.D.1, tabela 3). 
Até onde se sabe, atualmente existe apenas um produto inelegível 
no mercado, um esfoliante cirúrgico com álcool, que é 
influenciado por essa regra. Testes in vitro (MIC - Teste de 
concentração inibitória mínima, MBC - concentração 
bactericida mínima). Um comentário afirmou ser apropriado que 
os ingredientes ativos GRAS/GRAE servissem como controle 
ativo para quaisquer estudos de eficácia necessários para as 
formulações finais. Os métodos dos testes in vitro servem para 
testar em laboratórios os efeitos dos medicamentos. Já o 
GRAS/GRAE Generally Recognized as Safe (GRAS), 
geralmente reconhecido como seguro (em inglês GRAS), é a 
designação da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados 
Unidos, de que um produto químico ou substância adicionada ao 
alimento é considerado seguro por especialistas, e assim isento 
dos requisitos de tolerância de aditivos alimentares da Lei Federal 
de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2017/12/20/2017-
27317/safety-and-
effectiveness-of-
health-care-
antiseptics-topical-
antimicrobial-drug-
products-for;  
https://www.fda.gov
/food/food-
ingredients-
packaging/generally
-recognized-safe-
gras; 
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19 FDA List of Bulk Drug 
Substances That Can 
Be Used To 
Compound Drug 
Products in 
Accordance With 
Section 503A of the 
Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act 

2019 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) e 
ACB (Análise de 
Custo-Benefício). 

A FDA vem estabelecendo critérios para avaliar a inclusão de 
drogas a granel na Lista Bulks 503A, colocando seis drogas a 
granel nessa lista, e não incluindo quatro delas na lista. O valor 
presente dos custos da regra final é igual a US$ 3,33 milhões a 
uma taxa de desconto de 7%, e US$ 3 milhões a uma taxa de 
desconto de 3%. A regra final resultará em custos anualizados de 
US$ 0,42 milhão a uma taxa de desconto de 7%, ou US$ 0,31 
milhão a uma taxa de desconto de 3%. Como não temos 
informações suficientes para quantificar muitos dos custos e 
benefícios dessa regra final, também incluímos uma descrição 
qualitativa dos benefícios e custos potenciais. Esperamos que a 
regra afete farmácias de manipulação e outras entidades que 
comercializam as substâncias afetadas ou medicamentos feitos a 
partir dessas substâncias, consumidores de medicamentos que 
contenham as substâncias afetadas e pagadores que cubram esses 
medicamentos ou medicamentos alternativos. 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2019/02/19/2019-
02367/list-of-bulk-
drug-substances-
that-can-be-used-to-
compound-drug-
products-in-
accordance-with-
section; 
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20 FDA Standards for the 
Growing, 
Harvesting, Packing, 
and Holding of 
Produce for Human 
Consumption; 
Extension of 
Compliance Dates 
for Subpart E 

2017 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
Análise Qualitativa. 

Essa medida é qualitativa no sentido de melhorar a dinâmica de 
importação e segurança alimentar nos Estados Unidos. O FDA, 
por meio dessa lei, procura proteger através de regulação os 
interesses americanos na importação de alimentos de outros 
continentes. Sempre procuraram atualizar as suas leis de proteção, 
como: Lei dos Alimentos e Medicamentos Puros (1906), Lei 
Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (1938) e a Lei 
de Modernização da Segurança Alimentar (2011). Tabela 1 - 
Conforme declarado no Regulamento de Segurança do Produto, 
Datas de Conformidade para Requisitos na Subparte e (Água 
Agrícola) para Atividades Cobertas Envolvendo o Produto 
Coberto (Exceto Brotos Sujeitos à Subparte M) 
Datas de conformidade de 2 a 4 anos aplicáveis à fazenda com 
base em seu tamanho. Data de conformidade estendida a 2 anos 
adicionais, além da data de conformidade com base no tamanho da 
fazenda 
§ 112,41 § 112,44. 
§ 112,42 § 112,45 (a) em relação ao critério § 112,44 (a). 
§ 112,43 § 112,45 (b). 
§ 112,45 (a) com respeito ao padrão seguro e adequado § 112,46 
(b) (1) com respeito às águas subterrâneas não tratadas. 
§ 112,46 (a) § 112,46 (b) (2) e (b) (3). 
§ 112,46 (b) (1) em relação às águas superficiais não tratadas 
112,46 (c). Lei de Modernização de Segurança Alimentar da 
FDA (FSMA; Pub. L. 111 -353) 
A metodologia empregada são as regras aplicadas na importação 
de alimentos vindo de outros continentes, como o que fazer com a 
rejeição de produtos alimentícios de países estrangeiros; quais 
serão as ações regulatórias do FDA nesse processo, e como serão 
as inspeções dos alimentos. O principal objetivo dessa lei é 
prevenir e proteger a população americana de produtos 
importados, como doenças de animais, bactérias em vegetais e 
outras pestes e pragas. Outra preocupação do FDA é a questão dos 
defensivos agrícolas ou agrotóxicos que precisam ser controlados 
nos Estados Unidos. Finalizando, esta Lei de Modernização tem o 

https://www.federalr
egister.gov/documen
ts/2017/09/13/2017-
19434/standards-for-
the-growing-
harvesting-packing-
and-holding-of-
produce-for-human-
consumption-
extension; 
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objetivo de mitigar os riscos de doenças que possam entrar através 
dos alimentos nos Estados Unidos. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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ANEXO II - EUROPEAN COMMISSION 

# Órgão Assunto Ano Método Utilizado Descrição e Resultados 
Fonte 

bibliográfica 
Controle Interno 

1 European 
Comission 

Plant 
Protection 
Products 

2006 AMC (Análise 
Multicritérios) 

Discutem-se se as legislações da União Europeia e de seus países 
membros se deveriam ser aproveitadas e melhoradas ou se deveriam ser 
abandonadas e reescritas – no tocante aos produtos de proteção de 
plantas ou PPP. Especificamente, são tratados 7 temas: i. Definição do 
volume máximo aceitável de pesticidas na comida e usadas na 
alimentação e no crescimento de plantas e animais; ii. Proteção de 
animais em experiências e outras atividades científicas; iii. Definição de 
uma política para o uso da água; iv. Tratamento e descarte de 
organismos geneticamente modificados; v. Medidas a serem adotadas 
para a proteção de trabalhadores no manejo de produtos químicos; vi. 
Medidas que permitam o uso sustentável de pesticidas; e, vii. 
Disponibilização pública de documentos dos conselhos, de comissões e 
do Parlamento Europeu. Estes temas são tratados nas seguintes 
políticas: 1. Autorização de PPP contendo um novo princípio ativo; 2. 
Reconhecimento mútuo de PPP, por parte dos países membros, de uma 
PPP que já tenha sido aprovada centralmente; 3. Análise comparativa 
de PPPs; 4. Compartilhamento de dados da renovação de autorização 
para PPP já aprovada; e 5. Obrigatoriedade da comunicação aos 
vizinhos do uso de PPPs. Toda a análise de custo-benefício realizada 
apresenta um caráter mais qualitativo. 

https://ec.europ
a.eu/food/sites/f
ood/files/plant/
docs/pesticides
_legis_ia-
report-2006.pdf 

09_01_EC_HEAL
TH 
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2 European 
Comission 

Tobacco 
Products 

2010 AMC (Análise 
Multicritérios) 

Análise bastante detalhada da indústria e das políticas a serem adotadas 
com relação ao tabaco pela União Europeia. Propõe-se alterações nos 
seguintes tópicos: 1. Aumento do escopo do número de produtos 
derivados de tabaco sujeitos à Diretiva Geral; 2. Alterações nos rótulos 
dos produtos; 3. Introdução de requerimentos de informação e de 
registro, e de taxas de controle de mercado; 4. Definição dos 
ingredientes dos produtos de tabaco; e 5. Definição dos diferentes 
modelos de comercialização para produtos de tabaco. Cinco políticas 
foram definidas para cada um dos temas: i. Ausência de mudança; ii. 
Ausência de mudanças vinculantes; iii. Ajustes finos da legislação 
vigente, adequando-a aos avanços recentes; iv. Revisão das diretrizes 
existentes, adequando-as às mudanças recentes; v. Revisão das 
diretrizes existentes, adequando-as ao princípio de que o poluidor paga 
primeiro. Foram utilizados dados da OCDE, da Eurostat, da WHO e da 
Eurobarometer. Foram utilizados também dados primários – por meio 
de questionários –, assim como modelos estatísticos para calcular o 
custo das políticas a serem adotadas para a indústria, assim como o seu 
impacto macroeconômico. Também foi utilizado um método para 
comparar políticas. As 5 opções de política são gradativas, sendo que a 
partir da terceira política, são necessárias mudanças na legislação, como 
a introdução de avisos sobre os danos potenciais à saúde de cigarros nos 
rótulos, até, como na última opção de política, da obrigatoriedade da 
introdução de imagens sobre os danos potenciais do cigarro que cubram 
a totalidade da embalagem, por exemplo. 

https://ec.europ
a.eu/health/sites
/health/files/tob
acco/docs/tobac
co_ia_rand_en.
pdf 

09_02_EC_HEAL
TH 
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3 European 
Comission 

Minimum 
Unit Price 
for Alcohol 

2015 AMC (Análise 
Multicritérios) 

Usa-se um modelo quantitativo de regressão múltipla para consumo, o 
qual foi escolhido com base na análise prévia da literatura existente. A 
análise não é tão detalhada quanto a inglesa, a qual se baseia em um 
modelo de custo-benefício: neste caso, só se estima a redução de 
consumo de bebidas alcoólicas advinda de um aumento de preços, por 
meio da introdução de uma política de preços mínimos para bebidas 
alcoólicas. O modelo econométrico escolhido também se baseia na 
experiência anterior da Sheffield Alcohol Policy Unit. Considerou-se 
uma quebra por subgrupos de consumidores, adotando-se o volume 
total consumido como critério. Na regressão, utilizou-se, 
especificamente: i. O número de mortes causadas pelo álcool; ii. O 
número de hospitalizações causadas pelo álcool; iii. O consumo, em 
volume absoluto, de álcool; iv. O preço médio, livre de impostos; e v. A 
elasticidade de demanda por álcool. Todos os dados usados se referem à 
Escócia. 

https://ec.europ
a.eu/health/sites
/health/files/soc
ial_determinant
s/docs/hepp_ca
se-
studies_06_en.p
df 

09_03_EC_HEAL
TH 
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4 European 
Comission 

Products 
Labelling 
from 
Cloned  

2015 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O estudo trata da construção de estimativas de custos para atender às 
exigências de rotulagem de descendentes de animais clonados. Adotou-
se um modelo de custo-padrão convencional no qual o custo total é 
estimado com base em: identificação das obrigações adicionais criadas 
pela legislação; custo de mercadorias e/ou serviços que seriam 
necessários comprar para atender a obrigação e a estimativa do número 
de vezes que a obrigação seria cumprida a cada ano. Os custos são 
calculados como estimativas anuais do valor presente. 

https://ec.europ
a.eu/food/sites/f
ood/files/anima
ls/docs/aw_othe
r_aspects_cloni
ng_study20151
1_annexes.pdf 

09_06_EC_HEAL
TH 
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5 European 
Comission 

Plant 
Protection 
Products  

2016 AMC (Análise 
Multicritérios) 

Avaliam-se os impactos potenciais da legislação secundária que traz a 
obrigação à Comissão Europeia de determinar critérios científicos 
específicos para identificar substâncias que tenham propriedades 
endócrinas disruptivas, denominadas disruptores endócrinos. Esses 
critérios estão relacionados, principalmente, a produtos biocidas. A 
avaliação de impacto é importante porque a legislação europeia foi a 
primeira no mundo a introduzir consequências regulatórias a disruptores 
endócrinos, além de não haver precedentes na determinação de critérios 
científicos para identificar disruptores endócrinos em um contexto 
regulatório, como, por exemplo, o do WHO ou da OECD. As 
consequências regulatórias de uma substância identificada como 
disruptor endócrino já estão definidas por regulamentação, no que se 
refere à proteção de plantas e de produtos biocidas. A Comissão 
Europeia deve agir para harmonizar os critérios estabelecidos para 
produtos para a proteção de plantas e produtos biocidas para garantir 
um nível consistente de proteção da saúde humana e do meio ambiente. 
Os objetivos da avaliação de impacto são: garantir um alto nível de 
proteção à saúde humana, à saúde animal e ao meio ambiente e 
fortalecimento do funcionamento do mercado interno. Para avaliar os 
impactos dos critérios estabelecidos, o estudo trata da construção de 
estimativas de custos para atender às exigências de rotulagem de 
descendentes de animais clonados. Adotou-se um modelo de custo 
padrão convencional no qual o custo total é estimado com base em: 
identificação das obrigações adicionais criadas pela legislação; custo de 
mercadorias e/ou serviços que seriam necessários comprar para atender 
a obrigação e estimativa do número de vezes que a obrigação seria 
cumprida a cada ano. Os custos são calculados como estimativas anuais 
do valor presente. Determinar substâncias como disruptores endócrinos, 
consideraram-se: número de substâncias determinadas como disruptores 
endócrinos e impactos diretos e indiretos em diferentes áreas de 
políticas. Os impactos não podem ser quantificados, uma vez que os 
dados não são de qualidade suficiente, nem tampouco refletem a 
realidade devido ao alto nível de incertezas e de premissas tomadas. 
Utilizou-se o método multicritério por ser o método analítico mais 
apropriado para comparar e ranquear as opções, pois: é útil quando 
impactos não podem ser completamente quantificados ou 
monetarizados, permite reconciliar impactos com objetivos de políticas, 
pode capturar impactos distributivos e permite avaliar os prós e contras 
das opções através dos critérios escolhidos para a comparação. A 

https://ec.europ
a.eu/health/sites
/health/files/end
ocrine_disrupto
rs/docs/2016_i
mpact_assessm
ent_en.pdf 

09_07_EC_HEAL
TH 
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avaliação de impacto se baseou em dados publicados em revistas e 
comitês científicos: EFSA; Joint Research Centre (JRC); Scientific 
Committee on Consumer Safety (SCCS). 
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6 European 
Comission 

Novel 
Foods 

2016 Qualitativo A proposta é revisar a regulamentação para novos alimentos e novos 
ingredientes alimentares. A utilização de uma data de corte para 
determinar o que são novos alimentos é a forma mais simples e clara de 
se definir o que é novo. Elegeu-se a data de 15 de maio de 1997, que é a 
data de início de vigência do Regulamento 258/97. Em termos de 
metodologia, tem-se a combinação de pesquisa para revisar materiais 
relevantes (revisão de literatura) com um programa de entrevistas. 
Foram recomendadas 4 ações de políticas: ajustar a avaliação de 
segurança e o gerenciamento de alimentos tradicionais advindos de 
países subdesenvolvidos; estabelecer a avaliação de segurança e o 
procedimento de autorização; abolir procedimentos simplificados e as 
autorizações precisam ser substituídas; o sistema atual precisa ser 
simplificado e possibilitar a submissão de diversos tipos de alimentos.  

https://ec.europ
a.eu/food/sites/f
ood/files/safety/
docs/novel-
food_leg_impa
ct-assessment-
2013.pdf+G8:G
9  

09_10_EC_HEAL
TH 
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7 European 
Comission 

Trans fact 
in food 

2019 AMC (Análise 
Multicritério); 
Qualitativo e MCP 
(Modelo de custo 
padrão) 

Este IA trata sobre a adoção de políticas relativas ao consumo de 
gorduras trans, as quais causam doenças do coração, e que são a 
principal causa de óbitos na União Europeia. São considerados três 
conjuntos de política relativas ao consumo de gorduras trans: 1) Adoção 
de um limite absoluto para o consumo de gorduras trans, igual a 2% do 
total de gorduras consumidas, variando o modo de compliance com a 
medida, que pode ser opcional ou mandatório; 2) Adoção de 
informativo, nos descritivos nutricionais, com o total existente de 
gordura trans em um dado produto. Essa medida seria mandatória, 
porém seria adotado um período de transição de dois anos para a 
alteração dos respectivos rótulos; 3) Banimento do uso de óleos 
parcialmente hidrogenados, através de iniciativas compulsórias – como 
a simples proibição – e iniciativas voluntárias. Esta política se espelha 
na política adotada pelos Estados Unidos com relação às gorduras 
parcialmente hidrogenadas. São adotados vários modelos para 
quantificar o impacto das políticas sugeridas, considerando-se o 
impacto de custos de rotulagem e embalagem, o impacto no comércio, o 
impacto nas empresas médias e pequenas (SMEs), o impacto no meio 
ambiente etc. A análise de custo-benefício foi em parte qualitativa e, em 
parte quantitativa. 

COMMISSION 
STAFF 
WORKING 
DOCUMENT 
IMPACT 
ASSESSMENT 
Accompanying 
the document 
Commission 
Regulation 
(EU) 
amending 
Annex III to 
Regulation 
(EC) nº 
1925/2006 of 
the European 
Parliament and 
of the Council 
as regards trans 
fat, other than 
trans fat 
naturally 
occurring in 
animal 
fat, in foods 
intended for the 
final consumer 

09_11_EC_HEAL
TH 
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8 European 
Comission 

Proposal for 
a 
Regulation 
of the 
European 
Parliament 
and of the 
Council on 
mercury. 

2016 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
AMC (Análise 
Multicritério) 

O mercúrio é reconhecido mundialmente como um risco à saúde 
humana e ao meio ambiente, e há um consenso internacional em cessar 
o seu uso. A exposição de altos níveis de mercúrio pode causar danos 
ao cérebro, pulmão, rins e sistema imune de todas as idades. A 
exposição humana ao comer peixes contaminados decorre do alto nível 
de mercúrio no meio ambiente. A União Europeia já enfrentou o 
problema reduzindo emissões de mercúrio e seu uso doméstico. 
Entretanto, as características globais do problema do mercúrio impedem 
que a União Europeia sozinha proteja os seus cidadãos, dada que a 
exposição ao mercúrio também decorre do seu uso em outras partes do 
mundo. Entre as opções de políticas, destacam-se duas: a proibição da 
importação de mercúrio de países não pertencentes à União Europeia 
(P1O1), e a proibição geral da importação de mercúrio (P1O2). Os 
impactos econômicos da P1O2 são significativamente maiores que da 
P1O1, chegando a 20 milhões de euros. Em termos ambientais, a opção 
P1O2 aparenta ser a melhor, porém acabará aumentando o consumo de 
mercúrio por outras partes do mundo, nas quais as restrições a ele não 
estão bem estabelecidas, e isso, por sua vez, impactará negativamente 
no meio ambiente. Logo, a opção P1O1 é mais efetiva e coerente com o 
objetivo de reduzir a presença de mercúrio mundialmente. Além da 
importação, foram revistas as exportações de determinados produtos à 
base de mercúrio e processos fabris que o utilizam. Com relação à 
metodologia, observamos a aplicação do método de custo-benefício em 
cálculos, por exemplo, dos impactos com as importações/exportações. 
Já o método de análise multicritério se aplica para a grande parte do 
racional do relatório, repleto de ponderações e dados qualitativos.  

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
0102/2016/EN/
SWD-2016-17-
F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF  

09_14_EC_HEAL
TH 
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9 European 
Comission 

Registro, 
avaliação, 
autorização 
e restrição 
dos 
produtos 
químicos 
(REACH), 
de modo a 
contemplar 
nanomorfas 
de 
substâncias. 

2018 Qualitativo e AMC 
(Análise 
Multicritério) 

Não é clara a forma como os nanomateriais devem ser tratados e como a 
utilização de segurança desses materiais deve ser demonstrada nos 
dossiês de registros regulados pelo REACH (Regulação da União 
Europeia para produtos químicos). O objetivo da avaliação de impacto é 
demonstrar, com clareza, como as nanoformas de uma substância 
devem ser abordadas e a sua segurança demonstrada nos dossiês de 
registro. Foram consideradas as seguintes opções de políticas: (1) nada 
fazer; (2) alterar os requisitos de informação estabelecidos em vários 
anexos do REACH; (3) introduzir medidas não vinculativas para 
proporcionar mais clareza sobre as 
obrigações de registo por meio de orientações, sem alterar os anexos do 
REACH; (4) pressupor, para 
além da plena aplicação da opção 2, a introdução de medidas 
suplementares para demonstrar a utilização 
segura nos casos em que os requisitos de informação REACH em vigor 
não são adequados às nanoformas de uma substância; (5) permitir 
clarificar as 
obrigações de registo e reduzir determinados requisitos de informação 
com base na premissa expressa de que as informações constantes do 
dossiê de registo de uma substância são independentes de sua forma; (6) 
pressupor a plena aplicação das opções 2 e 4, exigindo a produção de 
informações exaustivas sobre os potenciais efeitos específicos e um 
processo aprofundado de análise complementar das nanoformas de uma 
substância, com o objetivo de reduzir a incerteza. A opção preferida é 
uma combinação das opções 2, 4 e 6. Benefícios: melhor conhecimento 
dos potenciais efeitos das nanoformas na saúde e no ambiente, que são 
difíceis de quantificar. Em termos de benefícios 
econômicos e sociais, é previsto que a clareza e a certeza jurídica 
afetem de forma positiva as decisões de investimento das empresas e 
aumentem a confiança dos consumidores na utilização segura de 
substâncias com nanoformas. Custos: os custos de registo de uma 
nanoforma aumentariam 32% em comparação à base de referência. O 
custo total da opção preferida, na sua versão alterada para o registo de 
todas as substâncias nas nanoformas, é estimado em 1,4 mil milhões de 
euros.  

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
0102/2018/PT/
SWD-2018-
475-F1-PT-
MAIN-PART-
1.PDF 

09_15_EC_HEAL
TH 
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10 European 
Comission 

CPP e 
produção de 
genéricos e 
similares 
para 
exportação 
fora da EU. 

2018 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

Refere-se à proteção de patentes, mais precisamente ao Certificado 
Complementar de Proteção Complementar (CCP). A proibição de 
produzir o medicamento durante a vigência do CCP faz com que os 
fabricantes da União Europeia percam competitividade no mercado 
externo, prejudicando as exportações a países terceiros nos quais não há 
proteção de patentes ou a patente já expirou. Isso afeta principalmente 
pequenas e médias empresas do ramo de medicamentos genéricos e 
biosimilares. Foram consideradas 3 opções de políticas, sendo a 
preferida: "alterar a legislação da UE referente aos CCP, de forma a 
permitir aos fabricantes de medicamentos genéricos e biosimilares da 
UE durante a vigência do CCP do medicamento de referência, a 
produção para fins de exportação e/ou de armazenamento, 
possivelmente com medidas de combate aos desvios". A opção 
preferida promove a competitividade dos fabricantes de genéricos e 
biosimilares da UE; a) Benefícios: espera-se que as vendas líquidas 
adicionais de produtos farmacêuticos fabricados na UE cheguem a mil 
milhões de euros por ano. Esse valor é calculado com base em uma 
amostra limitada que abrange 32% do mercado relevante, pelo que as 
vantagens competitivas poderão ser significativamente maiores; como 
benefícios adicionais têm-se a geração de empregos, estimada entre 
20.000 e 25.000 postos de trabalho diretos, baseados na mesma amostra 
limitada; b) Custos: embora as medidas de combates a desvios 
impliquem alguma carga administrativa, os custos administrativos ou 
outros custos de aplicação são limitados e deverão ser amplamente 
compensados pelos benefícios decorrentes da proposta. Não foram 
identificados quaisquer outros custos. 

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
/2018/PT/COM
-2018-317-F1-
PT-MAIN-
PART-1.PDF  

09_16_EC_HEAL
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11 European 
Comission 

Harmonizat
ion of the 
structures 
of excise 
duties 
on alcohol 
and 
alcoholic 
beverages. 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) 

Trata-se de um estudo sobre impostos especiais de consumo. Objetiva, 
entre outros, garantir o funcionamento adequado do mercado interno 
para álcool e bebidas alcoólicas. As opções de políticas foram: (1) 
Melhoria do funcionamento de taxas reduzidas para pequenas 
cervejarias; (2) Extensão das taxas reduzidas para pequenos produtores 
de sidra; (3) Limite revisado para cervejas de baixa concentração. As 
opções foram comparadas por sua maior ou menor intensidade nos 
critérios de efetividade, eficiência e coerência.  

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
0102/2018/EN/
SWD-2018-
259-F2-EN-
MAIN-PART-
1.PDF 

09_19_EC 

12 European 
Comission 

Proteção 
dos 
trabalhador
es contra 
riscos 
ligados à 
exposição a 
agentes 
cancerígeno
s ou 
mutagênico
s durante o 
trabalho 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) 

Substâncias carcinogênicas e mutagênicas causam não somente câncer, 
mas também diversos problemas de saúde. Ademais, a exposição de 
trabalhadores a cancerígenos causa consequências negativas aos 
negócios, como altos custos e produtividade reduzida devido ao 
absenteísmo. Para os estados-membros, ocorre o aumento das 
seguridades sociais e a perda de receitas fiscais. Como objetivos de 
política, tem-se: reduzir a exposição ocupacional a cancerígenos e a 
mutagênicos na União Europeia; aumentar a efetividade da estrutura de 
trabalho europeia, atualizando-a por base na experiência científica; 
atingir a proteção de trabalhadores na União Europeia de forma mais 
balanceada contra agentes cancerígenos. Descreveu-se qualitativamente 
os benefícios e quantitativamente os custos para os negócios. 

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
/2018/PT/COM
-2018-171-F1-
PT-MAIN-
PART-1.PDF 
 
https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
0102/2018/EN/
SWD-2018-88-
F1-EN-MAIN-
PART-1.PDF  

09_21_EC 
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13 European 
Comission 

Quality of 
water 
intended for 
human 
consumptio
n 

2018 AMC (Análise 
Multicritério) 

Realiza-se um estudo para fazer uma adequação das medidas existentes 
com relação à avaliação da qualidade da água disponibilizada para 
venda na UE. Especificamente, são tratados os seguintes pontos da 
regulação: 1. Adoção de métricas mais atualizadas cientificamente para 
efetuar a medição da qualidade da água; 2. Simplificação dos processos 
existentes, especificamente através da abordagem baseada no risco, ou 
RBS, desenvolvida recentemente pela WHO; 3. Remoção das barreiras 
existentes para a formação de um mercado interno único; 4. Introdução 
de garantias de transparência e informação para o consumidor; 5. 
Aumento da disponibilidade de água para o consumidor final – a 
disponibilização de água cabe aos países-membros da UE, de modo que 
o objetivo do IA é apenas mencionar as opções existentes; a partir daí, é 
feita uma análise das políticas sugeridas, considerando-se aspectos 
qualitativos e mais quantitativos. Apresenta-se uma análise 
comparativa, assim como a análise de propostas combinadas, avaliando-
se o custo-benefício em termos do maior custo financeiro associado ao 
maior benefício para a saúde das medidas propostas.  

https://ec.europ
a.eu/transparen
cy/regdoc/rep/1
0102/2017/EN/
SWD-2017-
449-F1-EN-
MAIN-PART-
1.PDF 

09_22_EC 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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ANEXO III - MHRA - Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency 

# Órgão Assunto Ano Método Utilizado Descrição e Resultados Fonte Bibliográfica 
1 MHRA Costs of branded 

health services 
medicines 

2020 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

Os dados contábeis são devidamente recebidos das empresas e 
compilados pelos órgãos governamentais. O NHS usa as suas 
próprias referências para calcular os diversos parâmetros 
utilizados em sua modelagem. Especificamente, ele entende que 
deve-se usar uma estimativa crível de demanda — definida por 
ele após escutar as empresas e recalibrando-a todos os anos — e 
definindo uma alíquota de contribuição individual que deve ser 
menor para ser sustentável (e que reflete em uma menor hipótese 
de crescimento de mercado, a qual tende ser mais crível) e que 
leva a uma compra menor de medicamentos patenteados por ano, 
de modo agregado, com consequente custo em termos de horas 
perdidas de trabalho, de custo para o sistema de saúde — usa-se a 
referência interna de L$ 60 mil/ano — assim como os custos 
tangíveis e menos tangíveis da redução do R&D na Inglaterra. 
Para isso, usa-se uma série de hipóteses e estudos anteriores e 
internos, chegando-se a um NPV de -L$ 22-24 milhões. Ou seja, 
para que o programa de compra anual do NHS seja sustentável no 
tempo, sem cobrar muito das empresas e sobrecarregá-las, o fundo 
de compras existente deve ser menor, existindo, portanto, um 
custo social a ser incorrido em termos de QALYS perdidas, que 
seria a unidade de medida de um ano adicional de vida com 
qualidade. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/8713
61/final-impact-
assessment-
statutory-scheme-
2020.pdf 
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2 MHRA Fortification of flour 
with folic acid 

2019 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

Foi utilizada uma taxa de desconto igual a 1,5%. Além disso, 
partiu-se de uma estimativa interna de um custo de L$ 60 mil, por 
ano, por criança que nasça doente e que proporcionará custos ao 
longo da vida para o sistema de saúde inglês. Ele usa uma 
referência internacional (Austrália, Canadá e Estados Unidos) 
para definir uma redução esperada de 5% a 10% nos casos de 
más-formações neurológicas (estimadas pelo NHS em 700 a 900 
casos no Reino Unido, por ano) e calcula atuarialmente o valor 
presente da expectativa de vida dessa criança, que deixará de 
gerar custos para o sistema de saúde ao longo de sua vida. Dessa 
forma, ele chega a um custo unitário de 3 milhões de libras 
presente por criança. O valor do custo-benefício social ainda será 
calculado, já que o processo ainda se encontra aberto para 
contribuições. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/8086
98/folic-acid-
impact-
assessment.pdf 
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3 MHRA Advertising: 
products high in fat, 
sugar and salt 

2019 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O NPV da política é de L$ 2,7 bilhões, usando uma metodologia 
de custo-benefício baseada em quantificação de QALYS, ou seja, 
uma unidade de um ano adicional de vida com qualidade. O 
regulador usa uma análise terceirizada, no caso de Kandor 
Consultants, para calcular o NPV do custo-benefício. Essa parte 
de dados da consultoria do setor de varejo Nilsen para calcular a 
exposição total dos consumidores infantis — baseado no número 
e na duração de cada propaganda — cruza esses dados com os 
dados da BARB — Broadcasters’Audience Research Board —, 
proporcionaliza por modo de mídia e usa uma tabela da própria 
agência reguladora, atribuindo as calorias potencialmente vendida 
por cada anúncio e cada tipo de alimento. Leva-se em 
consideração, ainda, o horário do anúncio — e se ainda vale a 
pena para o anunciante veiculá-lo após a introdução de restrições 
pelo regulador. Cabe destacar que existem mais dados disponíveis 
para a TV que para o mercado de propaganda online, e 
considerada uma projeção — da OFCOM, o regulador das 
transmissoras de TV — da migração da mídia convencional, ou 
seja, da TV para a mídia online. A partir do cálculo da menor 
exposição, a propaganda de alimentos, obtém-se as calorias não 
ingeridas, as obesidades não atingidas, as doenças evitadas e o 
total economizado pelo Sistema Público de Saúde. Tudo se 
resume ao número de QALYS, a unidade de um ano adicional 
com qualidade de vida adicional. Para estimar o custo, calcula-se 
a perda potencial de receita por mídia, usando dados BARB. 
Existe uma metodologia que considera a receita potencial por 
caloria que poderia se propagandeada e vendida, separando entre 
alimentos saudáveis ou não, e cruzando pela média. Usa-se, 
novamente, a referência de L$ 60 mil por QALY. Leva-se em 
consideração a questão do impacto da política na desigualdade e 
nas pequenas empresas. Usa-se o modelo de Markov para definir 
os diferentes estágios da população inglesa — separando-o nas 
categorias: magro, no peso, sobrepeso, obeso ou superobeso — 
assim como equações diferenciais. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/7865
54/advertising-
consultation-impact-
assessment.pdf 
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4 MHRA Tobacco displays 2010 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O objetivo do IA é saber se se deve proibir totalmente os displays 
de cigarros ou não, mas limitá-los por meio de regulação. Para 
isso, calcula-se o custo de retirar todos os displays de propaganda 
das lojas do país, e vendê-los abaixo do balcão. Para fazer o 
cálculo, considera-se: 1. Uma separação entre lojas dedicadas à 
venda de tabaco, ou não; 2. O custo unitário das medidas para 
cada uma das lojas — incluindo a maior necessidade de estoques; 
e, 3. Qual seria o custo de somente regular e não simplesmente de 
proibir o uso de displays, usando o modelo canadense, em que 
apenas se cobre o display, com o custo unitário de L$ 210 a L$ 
450 por loja pequena, e de L$ 850 para lojas grandes. A partir daí, 
calcula-se o número de lojas — dedicadas ou não, grandes ou 
pequenas — e se obtém o custo total. A decisão de regular — e 
não apenas de proibir — leva a um NPV para a política pública de 
L$ 266 milhões. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2138
72/dh_116504.pdf 
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5 MHRA Pharmacy 
regulation: 
dispensing error 

2010 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

A criminalização dos erros na dispensação de medicamentos pode 
direcionar a ações contra os interesses dos pacientes. O receio de 
ser acusado faz com que farmacêuticos e técnicos de farmácia 
sejam desencorajados a reportar os erros ocorridos. Tal fato acaba 
gerando riscos ao paciente, pois os erros deixam de ser 
investigados e corrigidos. Algumas opções de políticas foram 
consideradas: 1. não fazer nada; 2. remover as sanções criminais; 
3. introduzir uma exceção à responsabilidade criminal (quando o 
erro ocorre durante a atividade de um profissional habilitado); e, 
4. fortalecer os guias existentes, esclarecendo em que situações a 
criminalidade existe. A opção preferida foi a terceira (exceção à 
criminalidade). a) Custos: os custos que foram considerados e 
monetarizados referem-se àqueles relacionados ao negócio da 
farmácia. Atribui-se aos custos diretos de familiarização da equipe 
com a nova política e os indiretos relacionados aos erros de 
dispensação reportados. Custos diretos ao consumidor não foram 
identificados. No caso da opção 3, o custo total no ano ficou em 
L$ 4.1mn (4,1 milhões de libras); b) Benefícios: referem-se ao 
benefício direto na redução do risco de criminalização e às 
economias de custos indiretos decorrentes do menor manejo de 
erros, já que se espera o aumento dos relatos, a valorização do 
aprendizado a partir de erros e maior transparência. Outro 
benefício considerado foi a maior segurança dos pacientes 
decorrente da mudança descrita. Para a opção 3, o benefício total, 
a uma taxa de desconto de 3,5%, foi de L$ 4,8mn (4,8 milhões de 
libras).  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/4038
65/IA.pdf 
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6 MHRA Registered 
Pharmacy Standards 

2010 Qualitativo Regulador implementa uma análise de custo-benefício, mas não 
quantifica os resultados — apenas os qualifica. A abordagem 
proposta não define o que é permitido fazer e o que não é 
permitido fazer, mas apenas informa qual a meta ou objetivo a ser 
alcançado, e avalia os resultados obtidos. São apresentadas metas 
para a execução de um determinado serviço e, a partir daí, são 
dadas as ferramentas e guidance para se chegar ao objetivo. 
Definição de uma regulação baseada em standards — metas-
padrão — que devem ser atendidas por todas as farmácias do 
Reino Unido — Inglaterra, País de Gales e Irlanda — sem a 
medição quantitativa dos benefícios das medidas tomadas. Para 
isso, se propõe a alteração de uma série de legislações existentes 
— que diferem entre os países — unificando e dando diretrizes de 
ação. Não especifica se as metas a serem atingidas são 
quantitativas — ou qualitativas apenas — e não busca alguma 
mensuração de custo-benefício quantificável tradicional da 
política adotada. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/4033
91/IA__for_Pharma
cy_standards.pdf 
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7 MHRA Controlled Drugs 
Licenses and re-
introduction of 
charges 

2010 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

Reintrodução de cobrança para licenças de medicamentos 
controlados e para seus precursores químicos. O objetivo é 
aumentar o controle sobre substâncias controladas, inserindo 
cobrança e prazo de validade de um ano para as suas licenças. 
Com isso, pretende-se mitigar o mau uso dessas substâncias. 
Sobre a maneira como foram quantificados os custos e os 
benefícios de cada opção, tem-se: a) Custos; a.1) Calculou-se 
quanto se receberia das licenças que não eram cobradas e 
passariam a ser, chegando-se a uma estimativa de arrecadação 
para cada opção estudada. Para a opção 2, por exemplo, este valor 
chegaria a L$ 2,8 milhões (2,8 milhões de libras) por ano; a.2) 
Considerou-se que uma cobrança, como uma taxa, altera o 
equilíbrio natural do mercado e traz uma perda líquida para a 
sociedade conhecida como "peso morto". A escala dessa perda é 
dependente da estrutura da demanda e do suprimento nos 
mercados afetados pela introdução da taxa. Como não estão 
disponíveis dados suficientes para estimar essa estrutura, não foi 
possível quantificar o custo do "peso morto"; a.3) Calcularam-se 
os custos administrativos do governo considerando a necessidade 
de aumento de pessoal para processar as licenças e para garantir o 
cumprimento à regra. A título de exemplo, na opção 2, esse custo 
foi estimado em L$ 1,1m (1,1 milhão de libras) por ano; a.4) 
Calculou-se quanto custaria a introdução de um novo sistema de 
informática (L$ 0,4 milhão/ano); a.5) Calculou-se a carga 
administrativa que seria gerada nas empresas, baseando-se na 
premissa de que cada licença ou a sua renovação requer 2 horas 
de trabalho, 10 minutos para pagamento da taxa e 4 horas para 
preparo a uma eventual inspeção governamental (a qual deve 
ocorrer apenas em 10% das licenças). Para a opção 2, o valor foi 
estabelecido como L$ 90,000 (90 mil libras) por ano; a.6) Com 
base nos itens a.1 a a.5, chegou-se a um total de custos por ano, 
que, a uma taxa de desconto de 3,5%, permitiu calcular os anos 
futuros. Mais uma vez, como exemplo, na opção 2, o custo total 
ficou em L$ 4,4m (4,4 milhões de libras) ou L$ 34,5m (34,5 
milhões de libras) em 10 anos; b) Benefícios; b.1) O regulador 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/1579
32/charges-updated-
ia.pdf 
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obterá L$ 2,8m (2,8 milhões de libras) de receita por ano devido à 
cobrança; b.2) O aumento do número de servidores que garantem 
o atendimento à regra fornecerá maiores níveis de suporte aos 
licenciados, ajudando-os a cumprirem com as obrigações legais. 
Este benefício não é quantificável; b.3) A diminuição do número 
de vezes que se terá de submeter uma licença beneficiará os 
negócios em termos de produtividade e de lucratividade. Este 
benefício não é quantificável; b.4) A taxação desencoraja 
aplicações especulativas, deixando livre os recursos do governo 
para avaliações de pedidos de licença que sejam procedentes. 
Assumindo que 50% do tempo do departamento governamental 
(DLCU) é gasto com processos de licenças, estima-se que, para a 
opção 2, um benefício monetário acima de L$ 35,000 (35 mil 
libras) por ano deve ocorrer; b.5) Haverá um aumento de 
legitimidade como resultado da cobrança uma vez que os custos 
de licenciamento serão retribuídos àqueles que conseguem 
benefício a partir da obtenção de uma licença. Este benefício não 
é quantificável; b.6) A cobrança deve diminuir o mau uso de 
substâncias controladas devido à introdução de renovações 
periódicas de licenças e maior número de inspetores; b.7) O novo 
sistema de informática possibilitará uma redução da carga 
administrativa no valor de L$ 225,000 (225 mil libras) por ano. 
Isso porque as submissões de importações/exportações levarão 5 
minutos a menos em relação ao antigo sistema; b. 8) Assim, 
somaram-se os benefícios quantificáveis de b.1 a b.7 e foi 
possível prevê-los nos anos futuros aplicando uma taxa de 
desconto de 3,5%. Como exemplo, para a opção 2, chegou-se a 
um benefício total de L$ 3,1m (3,1 milhões de libras) por ano e de 
L$ 23,4m (23,4 milhões de libras) para os próximos 10 anos.  
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8 MHRA Changes to 
regulations for Care 
Quality Commission 
Registration 

2011 ACB (Análise de 
Custo-Benefício); 
MCP (Modelo de 
Custo Padrão) 

As empresas fornecem seus dados e estão sujeitas às melhorias na 
regulação a serem implementadas pela CQC - Care Quality 
Commission, órgão regulador que também administra a qualidade 
do serviço de saúde prestado. O NPV das melhorias regulatórias 
propostas — principalmente relativas à observação da necessidade 
de registro do prestador de serviços médicos, dado o risco 
existente — e estimado em L$ 5 milhões, favorecem o regulador e 
as empresas se os dados fornecidos estiverem sempre corretos e 
agirem de boa-fé por hipótese. A proposta consiste em isentar a 
necessidade de registro do provedor de serviço se ele for de baixa 
complexidade se o provedor já tiver registro para prover outro 
serviço. Apresentam-se duas listas de procedimentos que 
simplesmente não requerem o registro de seu respectivo provedor 
ou não requerem o registro porque o provedor já tem registro para 
executar outra atividade mais complexa. O CQC não consegue 
estimar quantas pessoas se beneficiariam dessa medida por não 
apresentar os dados. É proposta a isenção da necessidade de 
registro/regulação por parte: 1 - de médicos residentes que sejam 
treinados por um médico registrado; 2 - de cuidadores que sejam 
contratados por terceiros — e.g., familiares ou governanta — e 
não pelo cuidado de forma direta; 3 - de asilos psiquiátricos das 
faltas eventuais — ou seja, pela ausência de presença — por parte 
dos seus pacientes, exigindo, no lugar disso, maior número de 
informações cadastrais dos asilos; 4 - do Comitê Olímpico e 
Paralímpico de Londres durante a duração dos jogos; e 5 - de 
provedores de serviços aéreos de saúde, os quais já são regulados 
pela agência de aviação civil. Introduzir a necessidade de registro 
por parte de empresas de esterilização humana. 

https://www.legislati
on.gov.uk/ukia/2011
/605 
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9 MHRA Control of Entry and 
Exit NHS 
pharmaceutical 
market 

2012 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O objetivo da política é garantir um regime regulatório 
proporcional que encoraje o suprimento dos serviços 
farmacêuticos do NHS, sem provisão excessiva em áreas que já 
atendam adequadamente a demanda, garantindo que a entrada de 
novos custos esteja alinhada de forma transparente com a provisão 
da demanda. O atingimento desse objetivo mitigará as 
imperfeições do sistema regulatório atual e elevará a eficiência 
econômica dos serviços farmacêuticos, além de aumentar os 
benefícios aos consumidores e pacientes, alinhando os serviços às 
exigências e às necessidades da população local. Além da opção 
de "nada fazer", foram listadas quatro opções de políticas, sendo a 
preferencial: "mudar os regimes de gerenciamento das entradas e 
saídas do NHS; reduzir as entradas automáticas por exceções, 
garantindo que novos serviços farmacêuticos estejam 
condicionados às necessidades; e introduzir um sistema de saída 
do mercado para os provedores que não atenderem às suas 
obrigações de serviços"; a) Custos: em relação à entrada no 
mercado, os custos de transição para adaptar um novo mercado à 
entrada no sistema é de L$ 1,5m (1,5 milhões de libras). Já em 
relação à saída do mercado, os custos de administração do sistema 
foram avaliados em uma média anual de L$ 1,45m (1,45 milhões 
de euros), com uma estimativa de gasto de L$ 12,1m (12,1 milhão 
de libras); b) Benefícios: os benefícios sociais de uma redução nos 
custos privados advém da entrada das farmácias no mercado. Esta 
economia vale L$ 969,1m (969,1 milhões de libras) durante um 
período de 10 anos.  

https://www.legislati
on.gov.uk/ukia/2012
/212 
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10 MHRA Consolidation of UK 
medicines 
legislation 

2012 ACB (Análise de 
Custo-Benefício); 
MCP (Modelo de 
Custo Padrão); 
Qualitativo 

A estrutura regulatória para medicamentos é complexa e confusa, 
criando 3 principais problemas: fica difícil para o MHRA 
conduzir iniciativas para melhorar a regulação; os custos para os 
setores públicos e privados, para entender e aplicar a lei, se 
tornam maiores que os necessários, as incertezas sobre exigências 
legais podem gerar um desperdício de procedimentos. A 
interferência do governo para mudar a legislação é necessária 
porque a segurança jurídica é um bem público. Foram 
consideradas duas opções de política: "nada fazer" e "eliminar a 
regulamentação redundante para tornar o cumprimento legal mais 
fácil"; a) Custos: estima-se que o setor privado enfrentará um 
custo de transição entre L$ 1,3 e 2,6m (1,3 e 2,6 milhões de 
libras). Para o setor público, esse custo ficará entre L$ 0,4 e 0,5m 
(0,4 e 0,5 milhões de libras); b) Benefícios: espera-se que o setor 
privado receba benefícios anuais entre L$ 0,12 e 2,65m (0,12 e 
2,65 milhões de libras). Para o setor público é estimado um 
benefício de L$ 0,12m (0,12 milhões) anualmente. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2134
28/Consolidation-of-
UK-medicines-
legislation-PDF-
119K.pdf 
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11 MHRA Control the price of 
branded medicines 
in the NHS 

2010 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) e 
AMC (Análise 
Multicritério) 

As estimativas — tratando-se de uma análise de custo-benefício 
tradicional — foram feitas pelo órgão regulador. Não é 
apresentado como se chega no NPV do benefício da política, 
apenas argumenta-se que a redução do lucros das empresas 
farmacêuticas — de L$ 90 milhões — leva a um benefício para os 
consumidores auferido mediante a compra de mais medicamentos 
pelo NHS — e que a perda das farmacêuticas é parcialmente 
mitigada pela redução em despesas de marketing. Argumenta-se 
que, no caso dos produtos farmacêuticos, o preço de venda não é 
igual ao produto marginal, de modo que uma redução pequena de 
preços não afetará a saúde financeira da indústria. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2158
16/dh_123601.pdf 
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12 MHRA Fees for e-cigarretes 
notification 

2016 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) 

Devido à revisão da Diretriz de Produtos de Tabaco da União 
Europeia (2014/40/EU), o MHRA deve providenciar um sistema 
de notificação para cigarros eletrônicos no mercado do Reino 
Unido. A criação de um sistema de notificação implica a 
introdução de uma taxa que seja capaz de cobrir os custos gerados 
pelo sistema. Foram consideradas duas opções de políticas: "nada 
fazer" e "legislar para que o MHRA seja capaz de recuperar os 
custos da implementação da Diretriz"; a) Custos: o custo que um 
sistema de notificação gera em 1 ano é de L$ 2m (2 milhões de 
libras) e, em 2 a 5 anos, o custo estimado é de L$ 0,7 a 0,8m (0,7 
a 0,8 milhões de libras). Haverá uma taxa para cada produto de 
150 libras por notificação, de 80 libras por alterações na 
notificação, e de 60 libras periodicamente; b) Benefícios: o 
benefício da política refere-se aos negócios. Caso o valor pago 
pelos negócios não cubra os custos do serviço gerado, o MHRA 
terá que usar o seu fundo, primeiramente aquele advindo da área 
farmacêutica.  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/5188
91/E-
cigarette_IA_Final_
version.pdf 
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13 MHRA Proposals to 
Introduce 
Independent 
Prescribing by 
Physiothrapists 

2012 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) 

A regulamentação atual não permite que fisioterapeutas 
prescrevam medicamentos de forma independente. Isso causa 
ineficiência nos atendimentos e gera consultas médicas 
desnecessárias. Existe a oportunidade de aumentar 
substancialmente a flexibilidade e o acesso ao cuidado do 
paciente. Se os fisioterapeutas forem capazes de prescrever de 
forma independente, o cuidado do paciente melhorará em três 
frentes: experiência do paciente, segurança e efetividade. Foram 
elencadas 5 opções de políticas, sendo uma delas "nada fazer" e a 
preferencial "prescrição independente em qualquer condição com 
o preenchimento de um formulário completo"; a) Custos: os 
custos monetarizados são os custos dos programas educacionais 
para prepararem os fisioterapeutas a prescreverem; b) Benefícios: 
foram calculados a partir do ganho no tempo de tratamento, 
evitando que uma condição aguda se torne crônica; redução do 
tempo gasto por clínicos gerais na prescrição de medicamentos; 
redução no tempo que o paciente se afasta do trabalho para 
comparecer em consultas médicas; benefício de saúde ao paciente, 
aumentando a sua aderência ao tratamento.  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2134
78/DH-1018-
Proposals-to-
introduce-
independent-
prescribing-by-
physiotherapists1.pd
f  



106 

14 MHRA Accelerated Access 
Collaborative for 
health technologies 

2017 ACE (Análise de 
Custo- Efetividade) 

Quando novas tecnologias proporcionam benefícios aos pacientes, 
qualquer barreira para o seu uso prejudica os pacientes do NHS a 
ganhos de saúde. A interferência do governo é necessária para 
reduzir atrasos desnecessários ou barreiras para o uso de 
tecnologias que proporcionem benefícios aos pacientes. Esse é o 
objetivo principal da política, mas também temos como objetivos: 
a redução dos custos das empresas na aprovação de seus produtos 
e o aumento do investimento em P&D no Reino Unido; a) Custos: 
foram calculados a partir dos pacientes que utilizariam as 
tecnologias e quanto elas custariam; b) Benefícios: os benefícios 
foram calculados por unidade de qualidade de vida (QALY). Por 
exemplo, um paciente que recebe um benefício de 152 mil 
QUALYs, está gerando um benefício de 60 mil libras por 
QUALY.  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/6630
94/Accelerated_Acc
ess_Collaborative_-
_impact_asssessmen
t.pdf 
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15 MHRA Medicines and 
Medical Devices 
Bill 

2020 Qualitativo O regulador está criando um arcabouço regulatório para o Reino 
Unido após a sua saída da UE. Existirá um período de transição, e 
a regulação tenta espelhar o que existe de melhor na UE, visando 
manter o caráter vanguardista da regulação médica inglesa. Ele 
até apresenta um parâmetro para usar como referência, mas utiliza 
uma abordagem mais qualitativa e descritiva — em detalhes — 
dos eventos determinantes da indústria. O propósito se resume a 
criar uma base de leis que possibilite aos órgãos reguladores — de 
saúde, de equipamentos de saúde e veterinária, entre outros — 
regularem as suas respectivas indústrias. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/8659
94/Medicines_and_
Medical_Devices_Bi
ll_impact_assessmen
t.pdf 

16 MHRA Impact assessment 
of the effect of 
repealing the Smoke 
Free Sign 
Regulations (2007) 

2012 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

As sinalizações de "proibido fumar" proporcionam altos custos 
para a sua utilização e reposição, além de afetar a arquitetura de 
edifícios históricos. A desregulamentação dessas sinalizações visa 
flexibilizar a forma de divulgar os avisos sem deixar de atender às 
restrições impostas pela legislação; a) Custos: foram calculados 
considerando-se quanto custaria a familiarização das mudanças 
pelos edifícios afetados por elas e pelas autoridades locais, 
chegando ao valor de L$ 0,2 (0,2 milhões de libras); b) 
Benefícios: calculados pela não necessidade de substituir placas 
de sinalização, o que favoreceria uma economia de L$ 0,8m a 
2,1m (0,8 a 2,1 milhões de libras).   

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2134
46/PDF-Smoke-
Free-Signs-IA-S.pdf  
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17 MHRA Prohibition on the 
sale of tobacco from 
vending machines 

2012 AMC (Análise 
Multicritério), ACE 
(Análise de Custo- 
Efetividade), ACB 
(Análise de Custo-
Benefício) 

Uma proporção significante de jovens fumantes compra cigarros 
em máquinas de venda. Apesar do cigarro ser proibido para 
menores de idade, é difícil restringir o acesso a essas máquinas. O 
objetivo da política é diminuir o fumo para jovens abaixo de 18 
anos, levando a uma melhoria na saúde pública. Como opção de 
política, tem-se a proibição da venda de tabaco por máquinas: a) 
Custos: calculados a partir do valor de cada máquina multiplicado 
pela quantidade de máquinas existentes em UK (57.934 máquinas 
a 375 libras cada); calculados também como a quantidade de 
vendas que deixariam de ser feitas a adultos (19 milhões de libras) 
e dos respectivos impostos gerados (32 milhões de libras); b) 
Benefícios: calculados a partir dos benefícios de saúde adquiridos 
por pessoas jovens devido à redução no consumo de cigarros, 
estimados em 919 milhões de libras; calculados também pelos 
benefícios de saúde gerados aos adultos que consumiriam menos 
cigarros, estimados em 464 milhões de libras.  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2134
14/Tobacco-
Vending-Machine-
IA-final-
04052012.pdf 

18 MHRA Prohibition of 
display of tobacco 
products at the point 
of sale in England 

2011 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

Displays de tabaco facilitam o consumo de cigarros por jovens e 
dificulta que adultos que queiram parar de fumar o façam. O 
objetivo primário da política é proibir displays de tabaco nos 
pontos de venda para reduzir o consumo de cigarros por jovens e 
por adultos que queiram parar de fumar. Foram realizadas análises 
de custos e benefícios na interrupção dos displays e no caso de se 
nada fazer. 

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2151
44/dh_132878.pdf 
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19 MHRA Health Research 
Authority (HRA) 

2012 MCP (Modelo de 
Custo Padrão) e 
Qualitativo 

A complexidade da governança e da regulação da pesquisa de 
saúde aumentou nos últimos 20 anos. Essa complexidade impacta 
a condução de pesquisas de saúde no Reino Unido. Os objetivos 
da política são os de estabelecer uma Autoridade de Pesquisa de 
Saúde como parte de um sistema social e de saúde estável, como 
um regulador independente cujo objetivo é promover e defender 
os interesses dos participantes e do público da pesquisa. Duas 
opções de políticas foram consideradas: "nada fazer" e 
"estabelecer a Autoridade de Pesquisa de Saúde como um órgão 
público não departamental"; a) Custos: foram calculados 
considerando-se o custo de recrutamento de até dois diretores não 
executivos (10 mil libras); os custos dos pagamentos dos salários 
de até dois diretores não executivos, o que equivale a 14 mil libras 
por ano; b) Benefícios: é difícil a monetarização dos benefícios 
referentes a maior independência e estabilidade associadas ao 
estabelecimento de uma Autoridade de Pesquisa de Saúde como 
um órgão público não departamental. Considerando os propósitos 
desta Avaliação de Impacto, os benefícios são tidos como 
qualitativos.  

https://www.legislati
on.gov.uk/ukia/2012
/222/pdfs/ukia_2012
0222_en.pdf 
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20 MHRA Continuation of a 
Statutory Scheme to 
control the prices of 
branded medicines 
in the NHS 

2009 ACB (Análise de 
Custo-Benefício) 

O NHS em UK gasta, aproximadamente, L$ 9bi (9 bilhões de 
libras) por ano em prescrições de medicamentos de marca. O 
PPRS (Pharmaceutical Price Regulation Scheme) controla os 
preços regulando os lucros que as companhias adquirem em suas 
vendas. Trata-se de um mercado não convencional, formado por 
um único comprador (o governo) e por fabricantes detentores de 
patentes que garantem a eles um monopólio temporário. O 
objetivo da política é continuar aplicando medidas estatutórias 
para controlar os preços dos medicamentos de marcas com um 
corte de preço de 1,9% a partir de 1° de janeiro de 2010. Foram 
consideradas duas opções de políticas: a não intervenção e a 
continuidade das medidas estatutórias para controle de preços. a) 
Custos; a.1)Chegou-se a um custo anual de L$ 87mn (87 milhões 
de libras), considerando a perda de lucratividade das empresas 
farmacêuticas globais no Reino Unido como resultado do corte de 
preços; a.2) Como custos não monetarizados, considerou-se a 
redução de gastos em Vendas e Marketing como uma 
consequência da diminuição da lucratividade; a.3) a redução na 
venda para hospitais é difícil de prever e não foi monetarizada; b) 
Benefícios; b.1) Chegou-se a um benefício anual de L$ 94mn (94 
milhões de libras), proveniente da redução do gasto do NHS em 
medicamentos primários, o que permite um redirecionamento a 
gastos com serviços de saúde e benefícios a usuários do NHS; 
b.2) Benefícios não monetarizados incluem: o efeito em 
importações paralelas (medicamentos adquiridos no exterior), que 
serão protegidas pelo corte de preço; a redução no custo de 
medicamentos hospitalares, que é incerta, e retornos adicionais à 
sociedade, via transferências a cuidados de saúde.  

https://assets.publish
ing.service.gov.uk/g
overnment/uploads/s
ystem/uploads/attach
ment_data/file/2138
75/dh_116492.pdf 

Fonte: Elaborado pelos autores. 


