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A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III e IV da Lei nº 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, e ao art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução 
de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve submeter à consulta 
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo, conforme 
deliberado em reunião realizada em 11 de agosto de 2020, e eu, Diretor-Presidente Substituto, 
determino a sua publicação. 

  
Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para envio de comentários e 

sugestões ao texto da proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC  que dispõe sobre 
os requisitos técnicos para inclusão ou alteração de substâncias na lista de conservantes 
permitidos para formulação de produtos saneantes, conforme Anexo. 

  
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo terá início 7 (sete) dias após a data de 

publicação desta Consulta Pública no Diário Oficial da União. 
  
Art. 2º A proposta de ato normativo estará disponível na íntegra no portal da Anvisa na 

internet e as sugestões deverão ser enviadas eletronicamente por meio do preenchimento de 
formulário específico, disponível no 
endereço: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=58220. 

  
§1º As contribuições recebidas são consideradas públicas e estarão disponíveis a 

qualquer interessado por meio de ferramentas contidas no formulário eletrônico, no menu 
“resultado”, inclusive durante o processo de consulta. 

  
§2º Ao término do preenchimento do formulário eletrônico será disponibilizado ao 

interessado número de protocolo do registro de sua participação, sendo dispensado o envio 
postal ou protocolo presencial de documentos em meio físico junto à Agência. 

  
§3º Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido 

o envio e recebimento de sugestões por escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, 
para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Coordenação de Saneantes 
- COSAN/GHCOS, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

  
§4º Excepcionalmente, contribuições internacionais poderão ser encaminhadas em meio 

físico, para o seguinte endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Assessoria de 
Assuntos Internacionais – AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP 71.205-050. 

  
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

promoverá a análise das contribuições e, ao final, publicará o resultado da consulta pública no 
portal da Agência. 

  
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e razões de conveniência e 

oportunidade, articular-se com órgãos e entidades envolvidos com o assunto, bem como aqueles 
que tenham manifestado interesse na matéria, para subsidiar posteriores discussões técnicas e 
a deliberação final da Diretoria Colegiada. 

  
  

ANTONIO BARRA TORRES 
Diretor-Presidente Substituto 

  
  

ANEXO 



 
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA 

  
Processo nº: 25351.942653/2019-27 
Assunto: Proposta de Conservantes Permitidos para Produtos Saneantes  
Agenda Regulatória 2017-2020: Tema nº 9.2 Conservantes Permitidos para Produtos Saneantes 
Área responsável: Coordenação de Saneantes - COSAN/GHCOS 
Diretor Relator: Rômison Rodrigues Mota 
  

  

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº [Nº], DE [DIA] DE [MÊS POR 
EXTENSO] DE [ANO] 

  

  
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 15, III e IV, aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e 
ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada 
– RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria 
Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em XX de XX de 201..., e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação. 
  
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre  os requisitos técnicos para inclusão de substâncias 
conservantes na lista de conservantes permitidos para formulação de produtos saneantes, 
constante na Instrução Normativa n° XX, de XX de XXXXXX de 2XXX. 
  
Art. 2° A concentração máxima permitida para os respectivos conservantes, especificada , 
deverá ser rigorosamente obedecida. 
  
Art. 3º É permitida a associação de substâncias conservantes, obedecidos os limites individuais 
na formulação de produtos saneantes. 
  
Art. 4º  A atualização da lista de substâncias conservantes , de limites de uso, ocorrerá através 
da Instrução Normativa n° XX, de XX de XXXXXX de 20XX, deve ser solicitada pelas empresas 
mediante protocolo de petição específica de avaliação de segurança e de eficácia de substâncias 
conservantes, contendo documentação que comprove o atendimento aos seguintes requisitos: 

Nome químico; 

Número CAS; 

Justificativa para a concentração máxima proposta para uso como 
conservante, considerando o percentual (% p/p); 

Evidência de aprovação para tal finalidade na concentração proposta por 
organismos internacionais de referência como EPA, FDA ou Comunidade 
Europeia, ou evidências internacionalmente reconhecidas, do uso de 
substância  na concentração proposta, incluindo, quando aplicável: 

Toxicidade aguda por via oral, dérmica, ocular e inalatória; 

Sensibilização dérmica e inalatória; 

Toxicidade com doses repetidas por via oral, dérmica e inalatória; 

Potencial para carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade em 
humanos; 

Toxicidade para peixes, organismos aquáticos inferiores, aves, abelhas e 
fauna silvestre; 



Acumulação na cadeia alimentar; 

Deslocamento no ambiente; 

Persistência e degradação no ambiente; 

Toxicidade do produto degradado; 

Apresentar o estudo microbiológico da concentração inibitória mínima 
frente aos microrganismos Aspergillus niger, Candida albicans, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus para 
substâncias não listadas por organismos internacionais de referência 
como  EPA , FDA ou Comunidade Europeia. 

Parágrafo único.  O resultado da avaliação da petição de que trata o caput será publicado por 
meio de Resolução (RE), sendo permitido o uso do constituinte, do limite de uso, nas condições 
aprovadas, até que sejam atualizadas as listas constantes da Instrução Normativa n° XX, de XX 
de XXXXX de 20XX. 
  
Art. 5° É proibida a utilização, em produtos saneantes, de substâncias classificadas pela Agência 
Internacional para Pesquisa em Câncer – Organização Mundial de Saúde (IARC/OMS) como 
grupo 1 substâncias carcinogênicas para o homem, além de substâncias que apresentem efeitos 
comprovadamente mutagênicos ou teratogênicos em mamíferos. 
  
Art. 6º Todas as alterações, inclusões e/ou exclusões no conteúdo do anexo serão publicadas 
em Diário Oficial da União. 
Parágrafo único. A lista de substâncias conservantes será atualizada a partir da inclusão ou 
exclusão de substâncias, por meio de Instrução Normativa n° XX, de XX de XXXXX de 20XX. 
  
Art. 7º As situações em desacordo com o disposto nesta Resolução constituem infração sanitária, 
sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, demais 
regulamentos aplicáveis e devidas atualizações. 
  
Art. 8º Revogam-se as Resoluções de Diretoria Colegiada - RDC nº 35, de 03 de junho de 2008 
e a RDC n° 30, de 04 de julho de 2011. 
  
Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

DIRETOR PRESIDENTE 

 


