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Atuais:

Simplificação

1. Exigências eletrônicas e Cumprimento de Exigências eletrônicos.

Após a leitura das exigências no sistema (por meio da caixa postal), as empresas podem optar pelo
cumprimento totalmente eletrônico clicando no botão CUMPRIMENTO ELETRÔNICO DE EXIGÊNCIA, e
nesse local anexa os documentos necessários. Assim que a empresa “envia” o cumprimento,
o técnicode 2018
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responsável recebe um e-mail e já pode acessar esse cumprimento diretamente no processo mãe.

2. Certificados CVL e de Exportação com peticionamento eletrônico.

3. Peticionamento eletrônico para produtos notificados, em elaboração para registrados.
4. Processos SEI totalmente eletrônico:
“Acesso para Usuários Externos (SEI)”: permite realizar o Cadastro de usuários externos para o caso de pessoas
físicas que participem em processos administrativos junto à Anvisa, para fins de assinatura de contratos,
convênios, termos, acordos, aditivos e outros instrumentos congêneres celebrados com a Agência.
"Peticionamento Eletrônico (SEI)": permite que usuário externos, previamente cadastrados, peticionem
eletronicamente documentos relacionados a contratos, convênios, termos, acordos, aditivos e outros
instrumentos.

Em andamento:
✓ Nota Técnica: Dispensa de peticionamento de algumas alterações de registros como cor de
embalagem, claims comerciais e etc. ------- Em consolidação.
✓ Peticionamento totalmente eletrônico para produtos registrados. ------- TI.
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Tema 9.1 AR – Registro e notificação de produtos saneantes
Propostas de regulamentação:
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1- Tornar totalmente eletrônico o peticionamento de todos os produtos saneantes. Com isso, os avanços conquistados
com o peticionamento de produtos de risco 1 serão estendidos aos demais produtos, implicando na otimização de
resultados e atendimento ao interesse público, com maior agilidade na análise de processos.
Além da iniciativa quanto ao sistema de peticionamento,
2- A RDC 59/2010 está em discussão no Mercosul.
3- A Renovação de Produtos Saneantes Isentos de Registro e Sujeitos à Registro, com flexibilizando para até 10 anos o
prazo para renovação do registro e notificação.
Limitações:
1- Equipe disponível limitada.
Medidas adotadas:
1- Ainda não iniciada a proposta de peticionamento totalmente eletrônico.
2- Processo de regulação está em andamento e em discussão na subcomissão de Domissanitários do Mercosul, sendo
realizada a última Reunião Ordinária do SGT-11 em 08 a 10 de abril de 2019.
3- Já consolidado o texto da nova RDC, entretanto, aguarda ajuste dos sistemas eletrônicos da Anvisa.

Tema 9.3 AR – Regularização de Alvejantes à Base de Hipoclorito de Sódio e
Hipoclorito de Cálcio
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Proposta:
Estabelecer os procedimentos a serem adotados para efeito das avaliações para obtenção do Registro de
Produtos Saneantes à Base de Hipoclorito de Sódio (Alvejantes).
Motivação:
Internalização do Projeto de Resolução referente ao Regulamento Técnico para Produtos Saneantes à
Base de Hipocloritos Aditivados, que foi aprovado na XLIII Reunião Ordinária do SGT NO 11 ''Saúde" /
Grupo Ad Hoc Saneantes, entre os dias 06 a 08 de abril de 2015. Mercosul.
Medidas adotadas até o momento:
No ano de 2018 foi realizada a CP sobre a proposta normativa que está sendo harmonizada também no
âmbito do Mercosul.

Tema 9.4 AR – Regularização de álcool etílico como saneante
Proposta:
A nova proposta de regulamentação tem objetivo de não permitir a utilização de álcool saneante líquido para
limpeza, em elevadas concentrações (acima de 72% p/p), mesmo quando indicado para uso em estabelecimentos de
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assistência à saúde. Para esse tipo de função, propõe-se permitir o álcool saneante na forma líquida somente na faixa
de concentração de 68 a 72% p/p, devendo ser exclusivamente registrado como desinfetante e não mais notificado
na Anvisa.
Motivação:
O álcool etílico em alta graduação, ou seja acima de 46,3% p/p, pode representar um risco à saúde e por isto desde
2002 a Anvisa restringiu o uso do álcool líquido de maior potencial inflamável. A medida teve como objetivo reduzir o
número de acidentes e queimaduras.
Desvios de uso do álcool líquido, com finalidade saneante, em concentração maior ou igual a 72% p/p. Tais produtos
não podem ser vendidos diretamente ao público, devendo ser aplicados ou manipulados exclusivamente por
profissionais devidamente treinados.
Observa-se que empresas têm notificado álcool saneante líquido para limpeza, em elevadas concentrações (acima de
72% p/p), como se fosse destinado à utilização em estabelecimentos de assistência à saúde, porém o comercializam
irregularmente no mercado.

Medidas adotadas até o momento:
Concluindo a consolidação das contribuições da CP.

Tema 9.5 AR – Regularização de produtos saneantes desinfestantes
Proposta:
de setembro de 2018
1- Modelo regulatório para saneantes cuja conceituação e classificação possam ter semelhançaBrasília
com os17agrotóxicos.
2- Registro de macroorganismos para fins de controle biológico de vetores e patógenos em ambiente urbano.*
3- Registro Especial de Saneantes (RES) de macroorganismos para fins de controle biológico de vetores e patógenos
em ambiente urbano.*

Motivação:
Necessidade de regulamentação de novos produtos no mercado.
Necessidade de regulamentação especifica para avaliação de ingredientes ativos semelhantes aos agrotóxicos para
utilização em produtos saneantes domissanitarios.
Medidas adotadas até o momento:
1- Tema 1: processo não será priorizado neste ano, mas segue em andamento paralelo aos demais. Iniciativa.
2- Tema 2 e Tema 3: durante o ano de 2018 não houve atividades no processo em atendimento à decisão judicial no
âmbito da 20ª Vara Federal Cível da SJDF.
* Mosquitos transgênicos.
Observação: o processo sobre Produtos para Jardinagem foi migrado deste tema para o tema 3.1 de Agrotóxicos

Tema 9.6 AR – Regularização de Tintas com ação antimicrobiana e
inseticida/repelente
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Proposta:
Elaboração de norma para registro.
Motivação:
Na atualidade, em decorrência das inovações tecnológicas, o setor de tintas e vernizes introduziu novos
produtos no mercado, como as tintas e vernizes com ação antimicrobiana ou ação inseticida/repelente
(nacional e internacional).
Há então a necessidade de regulamentação desse setor.

Medidas adotadas até o momento:
Um processo está em andamento. Em conclusão da Minuta de RDC.
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✓ Dados pessoais
✓ Informações classificadas como sigilosas
✓ Ultrasecreta (25ª)
✓ Secreta (15ª)
✓ Reservada (5ª)
✓ Informações sigilosas com base em outras leis
✓ Informações previstas no Decreto n° 7.724/2014
✓ Genêricos
✓ Desproporcionais
✓ Que exigem trabalhos adicionais
✓ o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como
fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do
ato decisório respectivo", ou seja, quando há um processo decisório em curso.

LAI - Dificuldades
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