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DIRETORIAS 
SUPERVISORAS 

/ RELATORAS 

ÁREAS 
RESPONSÁVEIS 

ASSUNTOS DE ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA 

Diretor-
Presidente 

GGCIP 
 

1) Lista de assuntos de petição em suporte eletrônico 

ASREG 

2) Lista de dispositivos médicos selecionados para monitoramento 

econômico pela Anvisa  

3) Lista de atributos técnicos de dispositivos médicos 

selecionados para monitoramento econômico pela Anvisa 

DIRE2 

GGALI 

4) Lista de Limites Máximos Tolerados (LMT) de contaminantes 

(GGALI) 

5) Lista de espécies vegetais autorizadas, as designações, a 

composição de ácidos graxos e os valores máximos de acidez 

e de índice de peróxidos para óleos e gorduras vegetais 

(GGALI) 

6) Listas de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia 

autorizados para uso em alimentos 

7) Atualização dos padrões microbiológicos para alimentos 

8) Lista de constituintes, de limites de uso, de alegações e de 

rotulagem complementar dos suplementos alimentares 

9) Lista de LMR, IDA, DRfA para IFA de medicamentos 

veterinários em alimentos de origem animal 

10)  Lista das partes de vegetais autorizadas para o preparo de 

chás 

GGMED 

 

11) Fármacos candidatos à bioisenção 

12) Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) 

13) Atualização das indicações terapêuticas para registro e 

notificação de medicamentos dinamizados 

14) Lista de Medicamentos de Notificação Simplificada 

DIRE3 GGTPS 

15) Atualização de petições pós-regularização de dispositivos 

médicos com alterações da aprovação requerida e de 

implementação expressa 



16) Certificação de equipamentos sob regime de vigilância 

sanitária, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade (SBAC) 

GHCOS 

17) Conservantes permitidos para produtos saneantes 

18) Lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar 

ou ondular os cabelos 

GGTOX 
19) Relação de monografias de ingredientes ativos de agrotóxicos, 

saneantes desinfestantes e preservativos de madeira 

DIRE4 GELAS 
20) Denominações Comuns Brasileiras (DCB) 

21) Compêndios da Farmacopeia Brasileira 

DIRE5 

GGMON 

 

22) Controle da talidomida e medicamentos que a contenham 

23) Controle da lenalidomida e medicamentos que a contenham 

24) Listas de substâncias e plantas sujeitas a controle especial 

(atualização da Portaria SVS nº 344/1998) 

25) Lista medicamentos à base de substâncias classificadas como 

antimicrobianos, de uso sob prescrição, sujeitos a controle 

específico 

 


