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9 Domicílio do detentor do produto
10 Instrução de uso
11 Advertências e Restrições de uso específicas
12 Rotulagem Específica
13 Composição
14 Canal de comunicação com o consumidor

1 - Como composição do produto devem ser informados, minimamente, os ingredientes que

possam migrar para a pele e ou mucosas.

2- Quando estiver disponível, a descrição qualitativa dos componentes da fórmula deverá ser

declarada por meio de sua designação genérica, utilizando a codificação de substâncias estabelecida pela

Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI)." (NR)

RESOLUÇÃO - RDC N° 180, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

Altera a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 107, de 06 de setembro de 2016 e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53,
V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme
deliberado em reunião realizada em 19 de setembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

Art. 1º A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 107, de 06 de setembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte alteração (inclusão no anexo I):

P R O D U TO CONCENTRAÇÃO DO PRIN-
CÍPIO ATIVO

SINÔNIMOS FORMA FARMACÊUTICA INDICAÇÃO MODO DE USAR A D V E RT Ê N C I A LINHA DE PRODU-
ÇÃO

Solução de cloreto
de sódio

0,9% de cloreto de sódio Solução nasal de clore-
to de sódio 0,9% sem
conservante

Solução Fluidificante e descongestio-
nante nasal.

Aplique a solução
nas narinas, conforme
necessidade.

Contraindicação: pacientes
com antecedentes de hiper-
sensibilidade aos componen-
tes da fórmula

Líquidos

Art. 2º As empresas que possuem notificado o medicamento "solução nasal de cloreto de sódio 0,9% - estéril" cuja fabricação não ocorra em linha de produtos estéreis deverão, em um prazo máximo de 180
dias, promover a adequação da notificação do medicamento.

Art. 3º Fica revogada a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 132, de 09 de dezembro de 2016.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

CONSULTA PÚBLICA N° 397, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

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,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, resolve submeter à consulta pública, para co-
mentários e sugestões do público em geral, proposta de ato normativo
em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 19 de se-
tembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publi-
cação.

Art. 1º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para
envio de comentários e sugestões ao texto da proposta de resolução
que dispõe sobre os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia
autorizados para uso em leite em pó, 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/si-
te/formulario.php?id_aplicacao=34521

§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/ Gerência-Geral
de Alimentos - GGALI, 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 Internacio-
nais - AINTE, SIA trecho 5, Área Especial 57, Brasília-DF, CEP
71.205-050.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Na-
cional 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 discus-
sões técnicas e a deliberação final da Diretoria Colegiada.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.301200/2017-56
Assunto: Proposta de Consulta Pública que dispõe sobre os aditivos

alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados para uso em leite em pó
Agenda Regulatória 2015-2016: Não é tema
Tema Mercosul: Sim
Regime de Tramitação: Comum
Área responsável: Gerência-Geral de Alimentos - GGALI
Relator: Fernando Mendes Garcia Neto

DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 26 de setembro de 2017

Nº 72 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999, aliado ao art. 53, IX, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve
aprovar a proposta de iniciativa em Anexo, bem como dar conhecimento
e publicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação regu-
latória da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em 19 de
setembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

ANEXO

Processo SEI nº: 25351.903249/2017-76
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema n. 14.4
Assunto: Proposta de iniciativa para alteração da Resolução da Diretoria Co-
legiada - RDC nº 142, de 17 de março de 2017, que dispõe sobre a regularização
de produtos de higiene pessoal descartáveis destinados ao asseio corporal, que
compreendem escovas e hastes para higiene bucal, fios e fitas dentais, absor-
ventes higiênicos descartáveis, coletores menstruais e hastes flexíveis.
Área responsável: GECOS
Regime de Tramitação: Comum
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto

Nº 73 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, IX, §§ 1º e 3º do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve aprovar
proposta de iniciativa em Anexo bem como dar conhecimento e pu-
blicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação regulatória
da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em 19 de se-
tembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

ANEXO

Processo nº: 25351.901595/2017-10
Agenda Regulatória 2015-2016: Não é tema da Agenda.
Assunto: Proposta de iniciativa para revisão da Resolução da Di-
retoria Colegiada - RDC nº 64/2009, que dispõe sobre o registro de
radiofármacos no país.
Área responsável:GPBIO/GGMED
Regime de Tramitação: Comum
Diretor Relator:William Dib

Em 27 de setembro de 2017

Nº 76 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da
Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, IX, §§ 1º e 3º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve
aprovar proposta de iniciativa em Anexo bem como dar conhecimento
e publicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação
regulatória da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em
19 de setembro de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua
publicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.

ANEXO

Processo nº: 25351.131714/2014-11
Agenda Regulatória 2015-2016: Subtema 18.4
Assunto: Proposta de iniciativa para revisão da Resolução de Di-
retoria Colegiada - RDC nº 86/2016, que dispõe sobre os proce-
dimentos para o recebimento de documentos em suporte eletrônico
pela Anvisa, e da Instrução Normativa - IN nº 08/2016, que torna
pública a lista de assuntos de petições a serem protocoladas em
suporte eletrônico.
Área responsável: Gerência-Geral de Conhecimento, Inovação e Pes-
quisa (GGCIP)
Regime de Tramitação: Comum
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 1.205, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre aprovação da Revisão 2017
do Plano Diretor de Tecnologia da Infor-
mação 2016 - 2019 da Funasa.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do Art. 14,
Decreto 8.867, de 03/10/2016, publicado no D.O.U. de 04/10/2016, e
considerando a orientação da Instrução Normativa nº 04, de 11 de
setembro de 2014, da Secretaria de Logística e Tecnologia da In-
formação - SLTI do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
- MPOG; e Considerando a Resolução nº 01, de 30 de agosto de
2017, do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI da
Fundação Nacional de Saúde, resolve:

Art. 1° - Aprovar a revisão 2017 do Plano Diretor de Tec-
nologia da Informação - PDTI 2016 - 2019 da Fundação Nacional de
Saúde - Funasa, que abrange a Presidência e as Superintendências
Estaduais da Fundação Nacional de Saúde.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RODRIGO SERGIO DIAS
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