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O�cio-Circular nº 1/2021/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA
 
Às Vigilâncias Sanitárias dos estados, municípios e Distrito Federal.

  

Assunto: Atenção à qualidade de álcool 70 %, gel e líquido, disponibilizados no mercado

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 25351.908505/2019-83.

 

Prezados,

 

  

1. Tendo em vista a situação de emergência em saúde pública, no qual foram publicadas as resoluções Resolução-RDC nº 350, de 19 de
março de 2020 – ANVISA a qual “Define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de
preparações an�ssép�cas ou sani�zantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.” e a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 422, de 16 de setembro de 2020, que "Altera a
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para
a fabricação e comercialização de preparações an�ssép�cas ou desinfetantes sem prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da
emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2.", foram disponibilizados no mercado mais produtos com álcool à 70%, gel e
líquido, com função an�ssép�ca e sani�zante, no intuito de favorecer o acesso da população a esse produto tão importante no combate à transmissão
da Covid-19. Contudo, a maior oferta e uso do produto traz também uma preocupação com a qualidade e segurança do mesmo, diante do cenário de
excepcionalidades. 

2. Tem sido veiculadas na mídia algumas matérias a respeito de estudos realizados para verificar o teor de álcool de alguns produtos
disponibilizados no mercado. Como exemplo, tem-se a reportagem divulgada pela emissora CNN Brasil, na qual é divulgado estudo realizado pela
Universidade de São Paulo - USP (vídeo)  sobre o teor de álcool. A matéria relata que foram avaliadas 27 amostras, onde 20 delas �verem resultado
entre 53 e 65% para o teor de álcool e foram consideradas insa�sfatórias. Contudo, é importante salientar que a Resolução- RDC nº 422/2020,
que Altera a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para a fabricação e comercialização de preparações an�ssép�cas ou desinfetantes sem prévia autorização da Anvisa e dá outras
providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2, estabelece  em seu Art 4º, §1º, que a
concentração de álcool no produto cosmé�co não poderá ter valor que represente variação superior a 10% (dez por cento) em relação à concentração
do álcool declarada na rotulagem do produto em °INPM (%m/m).

3. Portanto, pode ser que algumas amostras desse estudo da USP não fossem consideradas insa�sfatórias em análise fiscal, porque seriam
aceitos resultados a par�r de 63%, no caso de cosmé�cos.

4. Adicionalmente, mas ainda nesse sen�do, a Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Cosmé�cos e Saneantes - COISC/GIALI
fez avaliação dos dados de relatório re�rado do sistema Harpya, a respeito de análises de teor de álcool 70%, realizadas por laboratórios públicos no
período de março de 2020 a abril de 2021, e obteve o seguinte resultado, no período:

Fonte: relatório do sistema Harpya

 

5. Assim, verifica-se que houve um total de 647 análises com resultados finalizados/válidos no período, e que grande parte das amostras
(43%) obteve resultado insa�sfatório na análise de teor de álcool. Importante salientar aqui que esses dados consideraram álcool líquido e álcool gel a
70% e que uma parte desses laudos foram recebidos na Anvisa (e tratados por meio de dossiê de inves�gação), mas uma parte deve ter sido tratada
apenas localmente. 

6. Destaca-se que, além dos requisitos estabelecidos pela RDC nº 422/2020 para os produtos cosmé�cos (álcool em gel a 70%),
cabe também esclarecer que os produtos classificados como saneantes (álcool líquido a 70%) devem atender à variação máxima permi�da, que é de

https://www.youtube.com/watch?v=risuIg_3w_Q


2,5% na concentração de álcool.

7. Tem-se ainda que, conforme estabelecido na RDC nº 42/2010, as preparações líquidas para uso em serviços de saúde podem ter a
concentração final de álcool entre 60 e 80%.

IX - Preparação alcoólica para higienização das mãos sob a forma líquida: preparação contendo álcool, na concentração final entre 60% a 80% des�nadas
à aplicação nas mãos para reduzir o número de microrganismos. Recomenda-se que contenha emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento
da pele.

8. Diante do exposto, todas essas diferentes faixas de aceitação devem ser consideradas quando da interpretação do resultado de análises
desse �po de produto, para classificá-lo como sa�sfatório ou insa�sfatório.

9. De maneira a evidenciar a atuação da Anvisa, em seus processos de inves�gação de desvios e medidas de fiscalização, tem-se que foram
abertos 152 dossiês de inves�gação relacionados à álcool com finalidade an�ssép�ca ou sani�zante, no período de março de 2020 a abril de 2021.  Ao
passo que no período de março de 2019 a fevereiro de 2020 (portanto, antes da pandemia) foi tratado um total de 3 dossiês de inves�gação
relacionado a álcool 70%, o que demonstra que houve um incremento extremamente relevante em relação aos processos de inves�gação desse �po
de produto.

10. Dentro desses dossiês de 2020 a 2021, foram publicadas 65 medidas cautelares de álcool 70% como produto cosmé�co e 24 medidas
cautelares de álcool 70% como produto saneantes (conforme painel disponível em: h�ps://app.powerbi.com/view?
r=eyJrIjoiNTFmMWFkZjYtZTFmMy00MjYwLWE5OGUtODQxMzA4ZjQ5YzUzIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9
)

11. Ou seja, esses dados demonstram a atuação da Agência com relação aos produtos que foram denunciados e em relação aos laudos
recebidos com resultados insa�sfatórios. Mas é claro e importante considerar que o aumento exorbitante do uso de álcool 70% e da relevância dele no
cenário atual de pandemia do novo coronavírus influenciam consideravelmente o número de denúncias.

12. Assim, visto que a descentralização administra�va é fundamental para racionalizar e agilizar as ações no Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e, considerando que resta clara a necessidade de acompanhamento desses produtos, solicitamos o usual apoio das VISAs locais nesse
sen�do.  

  A Anvisa acompanhará as ações de alta prioridade sempre que se tratar de produto que não seja restrito a uma localidade, por meio dos
Laudos Insa�sfatórios enviados pelas Visas Locais à Anvisa, onde é necessária uma ação no âmbito nacional. Destaca-se que, no primeiro momento, de
acordo com o risco do desvio encontrado, é publicada a interdição cautelar do produto. Porém, é de suma importância o cumprimento de todo rito
fiscal, de modo que a Anvisa seja informada das ações realizadas localmente, principalmente no que se refere à realização de contraprova/envio do
laudo defini�vo, que pode fundamentar a necessidade de publicação de medida preven�va defini�va, bem como informações referentes à autuação da
empresa, para que não haja duplicidade de ações.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Renata Zago Diniz Fonseca, Gerente de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos, Cosmé�cos e
Saneantes, em 26/04/2021, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015 h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Moreira Marino Araujo, Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, em 26/04/2021,
às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015
h�p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.anvisa.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 1423837 e o
código CRC DD367459.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 25351.908505/2019-83 SEI nº 1423837
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