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SOBRE O PAINEL 
Um painel dinâmico e informativo passa a estar disponível agora ao público para acompanhamento dos projetos regulatórios 

desenvolvidos pelas áreas técnicas da Anvisa. Com foco no conhecimento, planejamento e monitoramento da Agenda Regulatória 

2021-2023, o painel apresenta três seções informativas que trazem dados gerais sobre os projetos regulatórios, fichas descritivas e 

de planejamento e execução dos projetos, além de uma tabela detalhada para consultas.

O novo painel da Agenda 2021/2023 representa um grande avanço na divulgação e acompanhamento dos projetos regulatórios da 

Anvisa, pois reúne em um único ambiente as principais informações sobre a atuação regulatória da Agência. Em relação ao modelo 

anterior, que contava com arquivos de fichas descritivas e alguns dados em painel, haverá uma dinâmica muito mais prática e ativa 

de atualização e disponibilização de informações sobre o andamento e planejamento das propostas regulatórias. 

Sobre as Seções do Painel

Em sua primeira seção, o painel apresenta uma visão geral sobre os projetos e as suas propostas regulatórias. Dados quantitativos e gráficos exibem a 

distribuição dos projetos e propostas regulatórias por sua situação, condição processual, relatoria e pelo macrotema, que correspondem aos assuntos de 

atuação regulatória da Anvisa. A partir dos filtros disponíveis, também é possível verificar o cenário de dados considerando os projetos previstos ou não 

na Agenda, a área responsável ou o relator, entre outros filtros de consulta. 

Na segunda e principal seção do painel, são apresentadas as fichas de acompanhamento dos projetos, com informações detalhadas sobre cada um 

deles e suas respectivas propostas regulatórias e processos em andamento. A partir da consulta por macrotema e projeto de interesse, são exibidas 

informações descritivas sobre o projeto, como seu contexto, motivação e resultados esperados. De modo complementar, são apresentados dados sobre 

os processos e propostas regulatórias relacionadas ao tratamento do projeto, seja por meio de instrumentos normativos (Resoluções RDCs ou Instruções 

Normativas) ou Guias com recomendações. E para cada proposta regulatória é carregado um quadro de planejamento previsto para a conclusão das 

etapas regulatórias, bem como dados sobre a execução de etapas já realizada de etapas, com o percentual, data de conclusão e link para o respectivo 

documento referente à etapa. 

Já a terceira seção permite visualizar e pesquisar a lista de projetos regulatórios por meio de uma tabela de dados detalhados, incluindo regulamentos, 

processos e propostas relacionadas. Para facilitar a consulta, além dos filtros é possível pesquisar pelo nome do projeto ou por regulamentos 

relacionados. A partir desse painel também é possível baixar uma planilha detalhada dos projetos regulatórios, que é atualizada periodicamente e 

disponibilizada ao público. 

. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjZmZjJlM2YtODA1OS00NTY1LThiZjYtOWY1OTM4MmI3NjU5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjZmZjJlM2YtODA1OS00NTY1LThiZjYtOWY1OTM4MmI3NjU5IiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9


ANTES DE NAVEGAR NO PAINEL

É IMPORTANTE SABER!! 
• ABRANGÊNCIA DO PAINEL:

o Compreende os projetos regulatórios em andamento ou previstos a partir de maio de 2021, quando a Agenda Regulatória 2021-2023  foi 

aprovada e publicada. Dentro desse período, considera os projetos que fazem parte ou estão fora da Agenda 2021-2023.

o Abrange o acompanhamento dos projetos previstos, incluindo projetos não iniciados, em andamento e concluídos. Os projetos e propostas 

excluídos da Agenda deixam de ser apresentados no painel.

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 1 Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

Proposta 1 Proposta 1

• DEFINIÇÃO E ESTRUTURA DOS PROJETOS

o Projetos: conjunto de ações direcionadas a resolver um problema regulatório, 

com escopo, resultados esperados e cronograma bem definidos. Organizados 

em processos regulatórios, os projetos são desenvolvidos por meio de propostas 

regulatórias, que correspondem a cada um dos instrumentos regulatórios 

previstos para tratamento do escopo do projeto.

o Processo: Corresponde à forma de organização administrativa que reúne os 

documentos relacionados à construção das propostas regulatórias.

o Proposta: Representa o instrumento ou  cada um dos instrumentos regulatórios 

previstos para tratamento do escopo do projeto. Corresponde à unidade de 

planejamento do projeto. Exemplo: Proposta 1 – Resolução RDC / Proposta 2 –

Instrução Normativa / Proposta 3 - Guia. 

• FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PAINEL :

o O painel é atualizado diariamente. No entanto, alguns dados e seções têm frequência específica de atualização.

o No painel de “Fichas de Acompanhamento dos Projetos Regulatórios”, os dados sobre o Planejamento das etapas (“A concluir em”) são anuais e já 

os dados sobre a Execução (“Percentual” e “Concluído em“) são trimestrais ou a cada monitoramento realizado.

o No painel de “Tabela de Projetos” a atualização da “Planilha Detalhada” é quinzenal. 



• A tela de abertura dá acesso a três painéis/seções:

Tela de Abertura

O primeiro painel apresenta uma
visão geral dos Projetos e Propostas
Regulatórias da Anvisa. Ao acessá-lo,
serão exibidos dados como:

• Quantidade de projetos e a
distribuição por macrotema e por
situação/status;

• Quantidade de propostas
regulatórias (Atos normativos e
Guias), distribuição das propostas
por relatores, por situação e por
condição processual (ex.:
realização ou dispensa de Análise
de Impacto Regulatória – AIR, de
Consulta Pública-CP e da
Avaliação de Resultados
Regulatórios ).

O segundo painel apresenta as fichas

de acompanhamento dos projetos com

informações detalhadas sobre cada um

deles e suas respectivas propostas

regulatórias e processos.

Na seção de “Planejamento e Execução

da Proposta Regulatória” é exibido

para cada etapa do fluxo regulatório o

percentual de execução já realizado, a

previsão prevista para concluir a etapa

e, quando for o caso de já estar

concluída, a data de conclusão e link

para o respectivo documento

relacionado à etapa.

Já o terceiro painel permite visualizar e

pesquisar a lista de projetos

regulatórios que são exibidos em

tabela com seus dados detalhados,

incluindo regulamentos, processos e

propostas relacionadas a cada projeto.

Para facilitar a consulta, além dos filtros

é possível pesquisar pelo nome do

projeto ou por regulamentos

relacionados.

A partir desse painel também é

possível baixar uma planilha detalhada

dos projetos regulatórios que é

atualizada periodicamente e

disponibilizada ao público.



PAINEL 1 – DADOS GERAIS
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PAINEL 1 – DADOS GERAIS
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Painel 1: Dados gerais sobre Projetos e Propostas Regulatórias

1 Quantidade de projetos regulatórios previstos na lista da Agenda Regulatória 2021-2023.

2 Quantidade de projetos regulatórios que não fazem parte da lista de projetos da Agenda 2021-2023.

3

4 Filtro por Relatoria, considerando-se o Diretor Relator sorteado para conduzir o processo e que as propostas não iniciadas constam com 
Relatoria “A definir” e que até a etapa de AIR ficam sob a relatoria do Gerente-geral ou equivalente da área responsável.

5

6

7

8

Gráfico exibe a distribuição dos projetos regulatórios pelos macrotemas, que correspondem às áreas de atuação regulatória da Anvisa.

10

Filtro de projetos e propostas por Macrotema da Agenda Regulatória.

Filtro de projetos e propostas por Área Responsável da Agenda Regulatória.

Filtro por projetos previstos ou não na lista da Agenda 2021-2023. No caso da seleção “Sim”, o painel exibirá dados referentes apenas 
aos projetos da Agenda. 

Botão para limpar todos os filtros selecionados no painel.

Botão para acionar a abertura de “Mais Filtros” que permitem filtrar os dados por “Diretoria Supervisora”, “Status do Projeto” e “Objetivo 
Estratégico”, sendo este último referente aos objetivos do Planejamento Estratégico da Anvisa. Para fechar a lista de mais filtros, basta clicar 
no botão em X.

9

Gráfico que exibe a distribuição dos projetos regulatórios pela situação no fluxo, que pode ser desde “Não iniciado” até “Concluído” ou 
“Arquivado” ou ainda “Em andamento” ou “Suspenso” (projeto que não terá andamento e que deverá ser  “Arquivado”. 



Painel 1: Dados gerais sobre Projetos e Propostas Regulatórias

11 Quantidade de propostas regulatórias previstas para tratamento do escopo do projeto, abrangendo todos os tipos de instrumentos 
regulatórios aplicáveis, como atos normativos, guias ou outras alternativas regulatórias.

12

Gráfico da distribuição das propostas regulatórias de acordo com o condutor da Relatoria. No status não iniciado, as propostas constam 
com Relatoria “A definir”; até a etapa de AIR, constam como “Sob a condução do  Gerente-geral ou equivalente” e dessa fase em diante 
passam a ser conduzidas pela Diretor Relator sorteado, que consta nome no gráfico.  

13

Gráficos que exibem a condição das propostas normativas conforme a condição processual definida para seu desenvolvimento e que diz 
respeito à realização, dispensa ou não aplicabilidade/não obrigatoriedade das etapas de Análise de Impacto Regulatório (AIR),  de Consulta 
Pública (CP) e de Avaliação do Resultado Regulatório (ARR).  Propostas ainda não iniciadas exibem condição processual “A definir”. 

14

15 Gráfico que exibe o conjunto de proposta regulatórias normativas (Resoluções - RDCs e Instruções Normativas - IN) distribuídas de acordo 
com a sua situação/status, ou seja, conforme as respectivas etapas em que se encontram ao longo do fluxo regulatório. 

16

Atalhos para seguir para a página anterior ou posterior do painel.17

Quantidade de propostas regulatórias correspondentes a Atos Normativos (Resoluções - RDCs e Instruções Normativas - IN)  previstos 
para tratamento do escopo do projeto por meio de regulamentação. 

Quantidade de proposta regulatórias correspondentes a Guias previstos para tratamento do escopo do projeto por meio de 
recomendação.



ORIENTAÇÕES INICIAIS: 

➢ Recomendamos que a consulta a este painel seja iniciada pela seleção do assunto de interesse, no filtro de Macrotema . A partir daí pode ser feita a 

seleção do Projeto desejado     , para ver suas informações descritivas, e depois a marcação da Proposta regulatória      de interesse, para conferir os 

dados do Processo         ,, bem como do Planejamento e Execução          das etapas previstas para desenvolver a Proposta Regulatória selecionada.

➢ Opcionalmente, o painel também permite fazer consultas e pesquisas diretamente pelos campos de Projeto     , Proposta       ou número do Processo.

➢ Caso o Projeto selecionado tenha apenas uma Proposta Regulatória, o painel já carregará todas as seções de dados. No caso de haver mais de uma 

Proposta, será necessário selecionar  a Proposta        que for de interesse para exibição da seção de planejamento e acompanhamento das etapas.

PAINEL 2 – FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS
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1

2

3

Campo para seleção ou busca de Projetos Regulatórios. Para 
selecionar, basta clicar no quadro referente ao projeto de 
interesse. E para realizar busca por projeto pode ser utilizado o 
número ou uma palavra presente no título do projeto

5

6

7 Seção de dados descritivos e fixos sobre o Projeto,  apresentando o nome do projeto, o principal objetivo estratégico da Anvisa 
relacionado ao projeto e a descrição sobre  “contexto e motivação” e  “resultados esperados”.  Os campos descritivos possuem barra 
de rolagem para leitura do conteúdo completo, que também pode ser visível passando-se o mouse em cima do quadro.  

Painel 2: Fichas de Acompanhamento dos Projetos Regulatório

Filtro inicial do painel, para selecionar o  Macrotema que corresponde ao assunto de interesse entre os  itens da Agenda 
Regulatória 2021-2023.

Botão para acionar a abertura de “Mais Filtros” que permite filtrar os dados do painel por “Relatoria”, “Previsto na 
Agenda” (retira ou inclui dos resultados os projetos Fora da Agenda), “Gerência Responsável”, Diretoria Supervisora”, 
“Status do Projeto” e “Objetivo Estratégico”, sendo este último referente aos objetivos do Planejamento Estratégico da 
Anvisa. Para fechar a lista de mais filtros, basta clicar no botão em X.

4

Botão para limpar os filtros selecionados no painel. Destaca-se que este botão não limpa possíveis buscas no campos de pesquisa, que no 
caso precisam ser apagadas para iniciar uma nova consulta.   

Exibe a situação do Projeto,  que pode ser “Não iniciado”, “Em Andamento”, “Concluído” ou “Arquivado” 
ou ainda “Suspenso” (projeto que não terá andamento e que deverá ser  “Arquivado”.   

O Projeto pode dispor de página de detalhamento específica no Portal, e uma vez que exista, o link de acesso para esta página será exibido 
neste campo.

Seção de dados do Projeto Regulatório:



PAINEL 2 – FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS
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9

8

Apresenta a situação da proposta regulatória entre as etapas do fluxo regulatório. 

Painel 2: Fichas de Acompanhamento dos Projetos Regulatório

Seção de dados da Proposta(s) Regulatória(s) : 

Campo para seleção ou busca de Propostas Regulatórias. Sempre que um Projeto 
apresentar mais que uma proposta, este campo exibirá quadros para selecionar a 
opção de interesse. Também é possível realizar busca partir do número ou de palavra 
presente no título da proposta. Destaca-se que havendo mais que uma proposta, 
somente após a seleção de uma delas que serão exibidos os  dados da seção de  
“Planejamento e Execução”. 

10 Seção de dados descritivos da Proposta,  apresentando o “assunto da proposta” e a sua “condição processual”, que define se haverá 
realização, dispensa ou não aplicabilidade das etapas de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e de Consulta Pública (CP).  Propostas ainda 
não iniciadas exibem condição processual “A definir”. Além disso a seção exibe a “natureza” da proposta (Nova Norma, Revisão de Norma, 
Guia ou Atualização Periódica), a possível “norma revisada” e o tempo do processo de regulamentação da proposta (em anos), até o
momento. 

Seção de dados do Processo: 

11 Campo para seleção ou busca por processo. Sempre que um Projeto apresentar mais que um processo ou  
proposta, este campo exibirá quadros para selecionar a opção de interesse. Também é possível realizar 
busca partir do número do processo. Destaca-se que havendo mais que um processo, somente após a 
seleção de um deles, serão exibidos os  dados da seção de  “Planejamento e Execução”. 

12 Seção de dados descritivos do Processo,  apresentando a área responsável, a Diretoria Supervisora e a Relatoria condutora do 
processo. No status não iniciado, os processos constam com Relatoria “A definir”; até a etapa de AIR, constam como “Sob a condução 
do  Gerente-geral ou equivalente” e dessa fase em diante passam a ser conduzidos pelo Diretor Relator sorteado e indicado no campo.



Painel 2: Fichas de Acompanhamento dos Projetos Regulatório

15

16

13

Seção sobre de Planejamento e Acompanhamento das  Proposta(s) Regulatória(s) 

Esta seção apresenta dados sobre o andamento e o planejamento para as etapas da proposta regulatória. As etapas variam conforme a 
proposta seja correspondente a um Ato Normativo (Resolução RDC ou Instrução Normativa) ou a um Guia. 

PROPOSTA DE ATO NORMATIVO (Etapas: Abertura, 
AIR, Elaboração da Minuta, Realização da CP, etc.) 

Proposta de Guia (Etapas: Abertura, 
Elaboração de Guia, etc.) 

14

13

13

Exibe o percentual de execução da etapa regulatória. Essa informação será atualizada a cada trimestre ou monitoramento realizado. Na ausência de 
qualquer dado dessa seção, será exibido o indicativo de “Sem informação”.  

Exibe o período planejado para a conclusão da etapa. O planejamento é anual e os indicativos do cronograma são por trimestre, podendo também apontar 
os anos subsequentes. Na proposta abaixo, as etapas de Elaboração da Minuta e de Realização da CP tem conclusão prevista para o 1 trimestre de 2022.

Exibe a data de conclusão da etapa. Para as etapas de “Análise CP e Instrumento Final” e “Análise Jurídica” esta data não está disponível.

14

15

16

17

17

15

Exibe o link 
para acesso 
ao documento 
de conclusão 
da etapa.



PAINEL 3 – TABELA DE DETALHAMENTO DOS PROJETOS
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2

3 Permite pesquisar os projetos pelo título de identificação dos mesmos.

5 Filtro pelos projetos previstos ou não prevista na Agenda Regulatória 2021-2023.

6

8

1

7 Possibilita baixar o arquivo da planilha detalhada com dados sobre os projetos, processos e proposta regulatórias, 
incluindo o planejamento e o acompanhamento das etapas. 

4 Permite buscar projetos de acordo com regulamentos relacionados às propostas regulatórias. Utilize o número  e ano do 
regulamento para melhores resultados nessa pesquisa. Exs.: 200/2017 ou 81/2018.

PAINEL 3 – TABELA DE DETALHAMENTO DOS PROJETOS

Este Painel apresenta a listagem dos projetos e seus principais dados de detalhamento: macrotema, nome e status do 
projeto, contexto e motivação, resultados esperados, regulamentos relacionados, área responsável e processos e 

propostas relacionadas. 

Filtro dos projetos por Macrotema de atuação regulatória da Anvisa.

Filtro dos projetos por Área responsável.

Filtro pelo status dos projetos.

Atalho para retornar à página anterior das fichas de projetos.


