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A empresa deve possuir Autorização 

de Funcionamento Federal (AFE) 

junto à Anvisa para fabricar ou 

importar Saneantes 

(Indústria)

Lei 6.360/76 Art. 2º e Art. 12

PRÉ-REQUISITO PARA 

NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO



Estudo de estabilidade - RDC n° 59/2010

Art. 34. Para produtos de risco 2, o prazo de validade proposto deve ser

comprovado por meio de estudo de estabilidade acelerado ou de longa

duração, apresentado no momento do registro.

No estudo de estabilidade acelerada, desde que deve ser submetido a

condições controladas de temperatura, a amostra deverá ficar no
laboratório Reblas. Se apresentar este teste no momento do registro não

precisa apresentar o teste de longa duração, mas este ultimo deverá ser

apresentado no momento da revalidação.

No estudo de estabilidade de longa duração pode-se realizar a análise

de teor de ativo inicial e final de um saneante de risco 2 em laboratório

credenciado Reblas e armazenar o produto internamente na própria

empresa, durante o prazo de validade. (enviaria a 1° amostra do
produto recém produzido para o laboratório Reblas, depois armazenado

na própria empresa, e, no final do prazo de validade, enviada
novamente ao laboratório, a 2° amostra para verificar o teor de ativo

final.



ENSAIOS E BPL - IN n° 4/2013 e IN n° 12/2016

• Quanto a data: de acordo com a IN n° 4/2013, as exigências incluindo o BPL para

aceitação de relatórios de ensaios de eficácia para notificação e registro de produtos

saneantes, deverão ser cumpridas a partir de 36 meses a partir da data de publicação

da IN (3 julho de 2016); entretanto, a IN n° 12/2016, estendeu o prazo por 8 meses a partir

da publicação desta norma, até 13 junho de 2017. portanto, posterior a essa data,

somente serão aceitos para notificação e registro de produtos saneantes e suas

alterações, os relatórios de ensaios de eficácia que tenham sido emitidos por laboratórios

reconhecidos em conformidade com os Princípios das Boas Práticas de Laboratório (BPL).

• Quanto aos testes de eficácia: as exigências de BPL referem-se exclusivamente aos

“ensaios de eficácia”, para os outros ensaios não há exigência de BPL. A IN n° 12/2016,

além de estender o prazo de cumprimento, especificou os ensaios afetados por estas

normas:

Art. 1º O art. 5º da Instrução Normativa – IN nº 4, de 2 de julho de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 5º Após prazo de 8 (oito) meses, a contar da data de publicação desta Instrução

Normativa, somente serão aceitos para notificação e registro de produtos saneantes e

suas alterações, os relatórios de ensaios de eficácia que tenham sido emitidos por

laboratórios reconhecidos em conformidade com os Princípios das Boas Práticas de

Laboratório (BPL).” (NR)



ENSAIOS E BPL - IN n° 4/2013 e IN n° 12/2016

▪Quanto aos laudos: os relatórios de todos os estudos

emitidos a partir de 01/10/2013 devem minimamente conter

todos as informações descritas no artigo 3º da Nº 04/2013.

Da mesma forma, relatórios emitidos antes desta data,

mesmo que não cumprindo com os requisitos estabelecidos

neste artigo serão aceitos por esta ANVISA para fins de

notificação e registro ou suas alterações. É refrente a todos

os ensaios.

• Quanto aos ensaios realizados em Laboratórios Estrangeiros,

deve ser cumprido o determinado no art. 2° da IN 4/2013.



Lenços com ação antimicrobiana

Testes específicos para estas situações
como os preconizados pela EPA:

Disinfectant Towelette Test: Testing of Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, and Salmonella entérica (disponível em:
https://www.epa.gov/pesticide-analytical-methods/antimicrobial-

testing-methods-procedures-developed-epas-microbiology).

https://www.epa.gov/pesticide-analytical-methods/antimicrobial-testing-methods-procedures-developed-epas-microbiology


Responsável Técnico nos rótulos

• A legislação sanitária vigente não exige o nome do

responsável técnico (RT) nos rótulos dos produtos

saneantes de risco 1 e risco 2, com exceção dos

aqueles contemplados na RDC n° 34/2010

(desinfestantes) e Portaria n° 322/1997 (jardinagem

amadora).

• Quanto aos outros produtos, onde não é necessário

colocar o nome do RT, recomenda-se não colocar o

nome do RT para evitar ter que realizar modificações

futuras.



SANEANTES

NOTIFICAÇÃO



DOS REQUISITOS PARA A NOTIFICAÇÃO 

Os produtos classificados como de risco 1, para 

serem notificados, devem atender ao disposto na 

Resolução RDC nº 42, de 13 de agosto de 2009 e 

atualizações, além dos requisitos do regulamento 

específico.





Versão

Considerando o Art. 11 da RDC nº 59/2010, a notificação ou o
registro de versões de um produto é feito sob o mesmo número de
processo.

Versão: produto, sob um mesmo nome/marca, com a mesma
fórmula base no que se refere a componentes ativos ou matérias
ativas ou princípios ativos e componentes complementares,
diferenciando-se entre elas unicamente por fragrância, corante, ou
ambos.

Obs. Modelos de rótulo



30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro
RDC n. 198, de 26 de dezembro de 2017

O Sistema de Peticionamento foi atualizado de forma que a petição de
Isenção de Registro de Saneantes passou a ser taxada, conforme previsto no
Anexo II da Lei n. 9.782/99, item 6.2 e Anexo I da RDC n. 222/2006, item
6.3.4.

As mudanças para o início na cobrança de taxa dos saneantes notificados
começaram no dia 16/04/2018.

Realizada exclusivamente por meio eletrônico, a partir do acesso, via web,
do “Sistema de Peticionamento e Arrecadação Eletrônico”, disponível no
sítio da Anvisa (www.anvisa.gov.br). Para acessá-lo, a empresa deve possuir
AFE da Anvisa.



O que posso fazer dentro do sistema peticionamento on-line? 

30015 - Notificação de Produto Saneante Isento de Registro
Esse assunto permite ao usuário remeter os dados e documentos que irão
iniciar um novo processo.

3105 – Atualização de Notificação de Produto de Risco I
Esse assunto permite ao usuário importar e atualizar os dados e documentos
de produtos notificados anteriormente à Resolução 42/2009 que institui o
novo procedimento.

3170 – Alteração de Notificação de Produto de Risco I
Esse assunto permite ao usuário alterar os dados e documentos das
notificações já informadas/atualizadas no novo procedimento.



O que posso fazer dentro do sistema peticionamento on-line?

3109 – Cancelamento de Notificação de Produto de Risco I a Pedido
Esse assunto permite ao usuário cancelar a notificação dos produtos que não
são mais comercializados.

3115 – Renovação de Notificação de Produto de Risco I
Esse assunto permite ao usuário renovar a notificação do produto, que deve
ser feita a cada cinco anos, no último ano do prazo de vigência.





Registro 

Desinfestantes



INGREDIENTES ATIVOS 

D.6 - Na fabricação de produtos saneantes desinfestantes somente

podem ser usadas SUBSTÂNCIAS ATIVAS PERMITIDAS pela

Autoridade Sanitária Competente.

REGISTRO DE DESINFESTANTES

MONOGRAFIAS



PRODUTOS DESINFESTANTES

MONOGRAFIAS



MONOGRAFIAS



MONOGRAFIAS



Registro e Fiscalização de 

Desinfestantes



SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ANVISA
(GESAN/GGFIS)

• Registro
• AFE
• Normas
• Fiscalização
• Capacitação
• Mercosul
• Pareceres

Min. Público
Delegacias

Juízes
Com. Licitação

VISAS
PAFs

Hospitais
Compradores

VISA ESTADUAL VISA REGIONAL VISA MUNICIPAL

Fiscalização
(Indústrias)

Normas
Licenças

Fiscalização 
(Indústrias)

Licenças

Fiscalização 
(Comércio)

Normas
Licenças

Anvisa só atua no Estado em caso de omissão ou à convite ou se precisar





Principais irregularidades encontradas no Sistema de Monitoramento de 
Produtos Notificados de risco 1

✓uso de termos ou expressões utilizados em produtos com atividade
antimicrobiana (passíveis de registro), tais como: eliminação de fungos,
higienização, assepsia e similares na rotulagem dos produtos grau de risco 1;

✓ produto com pH puro ≤ a 2 ou ≥ a 11,5;

✓ produtos com finalidade de uso para “limpeza das mãos”: sabonetes, pastas
desengraxantes para as mãos, sabão para as mãos etc.

✓ ausência de marca comercial nos formulários de petição;

✓ausência de itens obrigatórios de rotulagem previstos na RDC nº 40/2008;

✓nome do produto declarado apenas pela categoria no peticionamento
eletrônico;



Principais irregularidades encontradas no Sistema de Monitoramento de 
Produtos Notificados de risco 1

✓uso de termos ou expressões utilizados em produtos com atividade
antimicrobiana (passíveis de registro), tais como: eliminação de fungos,
higienização, assepsia e similares na rotulagem dos produtos grau de risco 1;

✓ produto com pH puro ≤ a 2 ou ≥ a 11,5;

✓ produtos com finalidade de uso para “limpeza das mãos”: sabonetes, pastas
desengraxantes para as mãos, sabão para as mãos etc.

✓ ausência de marca comercial nos formulários de petição;

✓ausência de itens obrigatórios de rotulagem previstos na RDC nº 40/2008;

✓nome do produto declarado apenas pela categoria no peticionamento
eletrônico;



Principais irregularidades encontradas no Sistema de Monitoramento de 
Produtos Notificados de risco 1

✓ água sanitária notificada;

✓ alvejante a base de hipoclorito de sódio notificado;

✓ composição declarada na rotulagem do produto em desacordo com a
formulação declarada no peticionamento eletrônico;

✓ concentração de substâncias neurotóxicas acima do limite permitido de 20%
pelo parecer da Câmara Técnica de Saneantes – CATES. Exemplo: xileno,
tolueno, etilbenzeno;



Principais irregularidades encontradas no Sistema de Monitoramento de 
Produtos Notificados de risco 1

✓uso dos termos “xampu”, “shampoo”, “sabonete” e similares, uma vez que não se
encaixam na definição de produtos saneantes de acordo com a Lei nº. 6360/76 e
RDC nº 59/2010;

✓ uso de ácido fluorídrico (HF), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido nítrico (HNO3) e seus
sais (fluoreto de sódio, fluoreto de amônia, etc em meio ácido) que são
substâncias previstas apenas para produtos grau de risco 2, passíveis de registro e
destinados exclusivamente ao uso industrial/profissional (INFORME TÉCNICO SOBRE
O USO DOS ÁCIDOS FLUORÍDRICO (HF), SULFÚRICO (H2SO4), NÍTRICO (HNO3), OU SEUS
SAIS QUE OS LIBEREM NAS CONDIÇÕES DE USO, EM PRODUTOS SANEANTES. (RDC n.

40/08 e RDC n. 59/10)

✓produtos que alegam propriedades antimicrobianas;

✓produtos que não são considerados saneantes.





BASE LEGAL PARA REPRESSÃO AOS SANEANTES CLANDESTINOS - Lei 6.360/76

“Art. 2º - Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, 

purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou 

expedir os produtos de que trata o Art. 1º as empresas para tal fim autorizadas 

pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo 

órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.”

“Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 

registrado no Ministério da Saúde.” 



SANEANTES – Inspeção

§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de 

qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos 

farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)

§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em 

qualquer das seguintes condições:

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior;

III- sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade;

V - de procedência ignorada;

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

Crimes Hediondos (Lei 8.072/90 Art. 1º VII-B)

§ 2º - Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Cód. Penal Art. 273



SANEANTES – Notificação e registro de produtos Saneantes

AÇÕES DURANTE UMA INSPEÇÃO EM SANEANTES

1. Pedir relação de produtos e comparar com a relação da Anvisa.

2. Pedir rótulos e comparar com os aprovados.

3. Pedir fórmulas padrões (comparar c/ rótulos e com a fórmula declarada à Anvisa)

4. Observar rótulos na produção e estocagem.

5. Observar matérias-primas e comparar com a fórmula declarada à Anvisa.



Acessar 

Ouvidoria – Anvisatende

IDENTIFICANDO EMPRESAS
E  SANEANTES  CLANDESTINOS

•Registro de Produto
•Notificação de Produto
•AFE

•Nome do Produto/Empresa
•CNPJ
•Nº Registro/Aut. Func



E o consumidor
o que ele DIZ



SANEANTES – CONSUMIDOR QUEIXAS MAIS FREQUENTES

o óbito,

o presença de corpo estranho,

o concentração do produto, 

o indicação de uso, 

o ausência do número de 

identificação ou registro,

o prazo de validade,

o ineficácia, 

o reações alérgicas,  e

o empresa irregular.




