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CONTROLE DA QUALIDADE DE SANEANTES 

 
Modalidade: Atualização                                
 
Responsáveis do Curso: Adriana Sant’ Ana da Silva (Mestre em Vigilância Sanitária) e 
Célia M C A Romão (Doutora em Biologia Parasitária – Microbiologia) 
 
Responsável Substituto: Ronald Santos Silva (Biólogo). 
 
Setor / Laboratório ou Departamento Responsável: Núcleo Técnico - Saneantes 
  
Colaboradores: Departamentos de Farmacologia e Toxicologia, Microbiologia, Química, 
Biossegurança, Central de Amostras. 
 
Objetivo: Atualizar e proporcionar conhecimentos aos profissionais das Vigilâncias 
Sanitárias da ANVISA e de outras instituições públicas que atuem área de saneantes. 
Específico: capacitar os profissionais apresentando aspectos do controle da qualidade 
dos saneantes nas diversas áreas do conhecimento envolvidas: toxicologia, química, 
microbiologia, rotulagem. 
 
Clientela: Profissionais das Vigilâncias Sanitárias, ANVISA e também aqueles de outras 
instituições públicas que atuem na área de saneantes. 
 
Do Curso: 
a) Descrição/Conteúdo Programático:  
 
Bloco temático 1:  Legislação aplicada aos saneantes e aspectos gerais do controle da 
qualidade de saneantes – 8 horas 
- Legislação sanitária geral e específica 
  Elizabeth Paz / Célia Romão 
- Central de Amostras do INCQS 
  Ângela Spera 

- Noções de Gestão da Qualidade 
  Fernanda Sabagh 
- Noções de Biossegurança 
   Fernanda Sabagh 
 

Bloco temático 2:  Controle microbiológico – 8 horas 

- Laboratório de microbiologia – instalações, equipamentos, controles necessários. 
Célia Romão 
- Aspectos teóricos do controle microbiológico de saneantes 
Mª Helena Villas Boas/Bruna Sabagh 
- Demonstração prática - Setor de Saneantes/DM 
Célia Romão/Mª Helena Villas Boas/Bruna Sabagh 

- Coleção de microorganismos de referência/ Maysa Beatriz Mandetta Clementino 
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Bloco temático 3: Controle físico-químico - 8 horas 
- Laboratório de química – instalações, equipamentos, controles necessários. 
Adriana Sant’Ana/ Leonardo Lopes 

- Aspectos teóricos do controle físico-químico de saneantes 
Adriana Sant’Ana/ Leonardo Lopes 
- Demonstração prática - Setor de Saneantes/DQ 
Adriana Sant’Ana/ Leonardo Lopes 

 
Bloco temático 4: Controle toxicológico - 8 horas 

- Laboratório de toxicologia – instalações, equipamentos, controles necessários. 
Ronald Silva  
- Aspectos teóricos do controle toxicológico de saneantes 
Ronald Silva  
- Demonstração prática 
Ronald Silva  
Bloco temático 5: Análise de rótulo – 8 horas 
- Estudo de casos  
Ronald Silva 
 
b) Bibliografia: 

1.Brasil. Decreto n.º 8.077 de 14 de agosto de 2013. Regulamenta as condições 
para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, 
controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a 
Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976. Diário Oficial [ da República Federativa do 
Brasil ], Brasília, 15 de agosto de 2013. 

2.Brasil. Resolução RDC nº 14 de 28 de fevereiro de 2007.  Aprova o 
Regulamento Técnico para Produtos com Ação Antimicrobiana. Diário Oficial [ da 
República Federativa do Brasil ], Brasília, 2007 [disponível em http://e-
legis.anvisa.gov.br]. 
 3.Brasil. Resolução RDC nº 40 de 05 de junho de 2008.  Aprova o Regulamento 
Técnico para  Produtos de Limpeza e afins harmonizado no Âmbito do Mercosul 
[disponível em http://e-legis.anvisa.gov.br]. 

4. Brasil. Resolução RDC  Nº 59,  de 17  de  dezembro  de  2010. Dispõe sobre os 
procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos 
saneantes e dá outras providências. Diário Oficial [ da República Federativa do Brasil 
], Poder Executivo, Brasília, DF, 22 de dezembro de 2010. 

5. BRASIL. Resolução Nº 55, de 10 de novembro de 2009. Revoga a Portaria N° 89, de 
25 de agosto de 1994 e dispõe sobre Regulamento Técnico para Produtos Saneantes 
Categorizados como Água Sanitária e Alvejantes à Base de Hipoclorito de Sódio ou Hipoclorito 
de Cálcio e dá outras providências. Diário Oficial [ da República Federativa do Brasil ], Poder 
Executivo, Brasília, DF, 13 de novembro de 2009. 

6. Brasil. Resolução RDC nº 35 de 16 de agosto de 2010. Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para produtos saneantes com ação antimicrobiana utilizados em 

artigos críticos e semicríticos. Diário Oficial  da República Federativa do Brasil , 
Brasília, p. 44-46, 18 ago 2010. Seção 1. 
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7. Brasil. Resolução RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Dispõe sobre 
detergentes enzimáticos de uso restrito em estabelecimentos de assistência à saúde 
com indicação para limpeza se dispositivos médicos e dá outras providências. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil , Brasília, 21 nov 2012. Seção 1. 
8. Block SS 2001. Disinfection, Sterilization and Preservation, 5th ed., Lippincott 

Williams & Wilkins, Philadelphia. 
  
c) Regime Didático: O Curso será desenvolvido em tempo integral durante uma semana 
(40h), no período de 03 a 07 de outubro de 2016. 
 
d) Número de vagas: 08 (oito) 
 
e) Número mínimo de alunos para a realização do curso: 04 (quatro) 
 
Da Inscrição: 
a) Período de Inscrição: As inscrições estarão abertas de 01/02/2016 a 19/07/2016.  
 
b) Documentação Exigida: Os candidatos deverão preencher o formulário eletrônico de 
inscrição disponível no site www.sigals.fiocruz.br > Inscrição > Presencial > Atualização 
> Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), o qual deverá ser 
impresso, assinado e entregue/enviado juntamente com os seguintes documentos: 
currículo atualizado, carta de indicação da Instituição de origem, fotocópia do diploma de 
graduação e o formulário perfil do candidato preenchido. A documentação deve ser 
enviada nominal à Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento Acadêmico. Esta 
Coordenação não se responsabiliza por documentações enviadas a outros destinatários 
do mesmo Instituto. 
 
A documentação poderá ser entregue pessoalmente ou enviada via Fax até 48 h 
após o encerramento da inscrição. Também pode ser enviada pelo correio, nesse 
caso, é de responsabilidade do candidato que a sua documentação chegue em até 
48 h após o encerramento da inscrição. 
 
c) Homologação: O resultado será divulgado no dia 22/07/2016 no site 
www.sigals.fiocruz.br. Só serão homologadas as inscrições que forem recebidas no 
período estabelecido e que contenham toda a documentação exigida. A homologação da 
inscrição não será objeto de recurso.  
 
Da Seleção: 
a) Processo de seleção: a seleção será realizada mediante análise do Currículo, da 
Carta de indicação da instituição de origem e do formulário perfil do candidato.  
 
b) Critério de Seleção: serão selecionados os candidatos que se adequem ao perfil da 
clientela do curso, preferencialmente os que atuem diretamente na área de saneantes. 
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c) Resultado da Seleção: O resultado será divulgado em 27/07/2016 no site 
www.sigals.fiocruz.br e pelo e-mail aos candidatos que participaram do processo.  
 
d) Recursos: Após liberação do resultado de seleção, o candidato terá 24h para impetrar 
recurso. A homologação final do resultado da seleção será publicada em até 72h do 
recurso impetrado. 
 

Importante: o candidato deverá confirmar a sua participação até 72h após a 
homologação ao endereço eletrônico cpe@incqs.fiocruz.br Caso contrário a sua 
vaga será disponibilizada entre os candidatos não contemplados, sempre 
obedecendo aos critérios de seleção. 

 
Da Certificação: 
a) Avaliação: o aluno será avaliado de acordo com sua participação nas atividades 
desenvolvidas no curso e através da frequência acima de 75%. 
 
b) Certificação: ao término do curso o aluno receberá o Certificado, desde que o mesmo 
apresente aproveitamento e frequência de no mínimo 75% do total do curso. Em casos 
excepcionais, ao término do curso o aluno receberá a declaração de participação do 
Curso de Atualização e posteriormente o certificado será enviado via Correios, desde 
que tenha cumprido com os quesitos mencionados anteriormente. 
 
Informações Adicionais: 
O INCQS não se responsabiliza pelas despesas de passagem, hospedagem, diárias e 
outras decorrentes dos cursos de curta duração (Atualização e Capacitação 
Profissional). 
 
Para envio de documentação e outras informações: 
 
Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento Acadêmico 
Secretaria Acadêmica, subsolo bloco 05 
Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 
Av. Brasil, 4365 - Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21040-900 
Tel.: (0-xx-21) 3865-5112  
Fax: (0-xx-21) 3865-5252 
E-mail: cpe@incqs.fiocruz.br  
Homepage: http://www.incqs.fiocruz.br  
Horário de Funcionamento: de segunda à sexta de 08h às 12h e de 13h às 17:00h 
(horário de Brasília). 
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