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QUEM SOMOS
Para ser competitivo no mundo atual, 
é preciso trabalhar com rapidez e 
eficiência. Esteja você procurando 
por uma Solução de Conhecimento 
ou uma Solução de Documentos, a 
RightAnswer o ajuda a encontrar a 
solução certa. Agora.
A RightAnswer Knowledge Solutions 
oferece informações atualizadas e 
precisas sobre produtos químicos, 
FISPQs, riscos reprodutivos e 
conformidade normativa, todas em 
um só lugar, utilizando recursos de 
pesquisa integrada e simultânea. 
Encontre as informações de que você 
precisa com rapidez e facilidade, em 
uma ampla variedade de fontes de 
dados confiáveis.
A RightAnswer Enterprise Document 
Solutions emprega metodologias 
de fabricação lean e princípios 
de qualidade de processos no 
desenvolvimento e gerenciamento 
de rótulos e documentos de FISPQs. 
Economize tempo e dinheiro cumprindo 
requisitos de SSMA, transporte e 
normativos.
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Sistema RegsLink®
O Sistema RegsLink® proporciona acesso instantâneo 
a uma vasta quantidade de regulamentações 
federais e estaduais, incluindo atualizações diárias 
do Registro Federal dos EUA. O Sistema RegsLink® 
executa pesquisas rápidas no Registro Federal, nos 
CFRs e nas regulamentações estaduais através de 
uma única consulta. O sistema é a mais completa 
e eficiente ferramenta disponível para assegurar 
que as regulamentações relacionadas ao manuseio, 
transporte e gestão de produtos químicos sejam 
cumpridas com sucesso.

Sistema ReproCollection™, destacando o  
Sistema REPRORISK®
Esta compilação abrangente de informações sobre 
riscos reprodutivos ajuda os usuários a avaliar os riscos 
reprodutivos de medicamentos, produtos químicos e 
agentes físicos e ambientais em mulheres, homens e 
fetos. O Sistema REPRORISK®, incluído, compreende 
o TERIS (Sistema de Informações Teratogênicas), o 
Catálogo Shepard de Agentes Teratogênicos, o Sistema 
REPROTOX®, os Bancos de Dados do Programa 
Toxicológico Nacional e nosso Banco de Dados 
REPROTEXT® exclusivo no mercado de SSMA.

Banco de Dados LOLI® 
O LOLI® é o mais completo banco de dados normativo 
de produtos químicos disponível na atualidade, 
permitindo encontrar o status normativo de produtos 
e grupos químicos específicos. O Banco de Dados LOLI 
contém cerca de 5.000 listas normativas de órgãos 
consultivos e governamentais de aproximadamente 120 
países ao redor do globo. Ele também inclui conjuntos 
de dados de propriedades físico-químicas, toxicidade 
e ecotoxicidade de substâncias químicas, além das 
listas de inventários da Austrália, Canadá, China, União 
Europeia, Japão, Coreia, Filipinas, e mais. 

Sistema MSDS Collection™
Os órgãos globais, incluindo as Nações Unidas, OSHA, 
EPA, UE e Health Canada, requerem que todos os 
produtos químicos potencialmente perigosos sejam 
acompanhados de uma FISPQ para garantir a segurança 
do pessoal envolvido nas atividades de fabricação, 
distribuição, transporte e utilização desses materiais. 
A RightAnswer oferece uma coleção substancial de 
documentos e ferramentas de FISPQs para ajudá-lo a 
cumprir tais requisitos, incluindo o MSDS Access™ – 
destacando o MSDSonline®, banco de dados líder do 
setor com mais de 4 milhões de documentos originais 
de fabricantes, e as FISPQs da Fisher Scientific – 
internacionalmente reconhecidas para produtos químicos 
puros, no formato padrão de 16 seções da ANSI. As FISPQs 
podem ser pesquisadas na interface da RightAnswer® por 
componentes individuais e por nome do produto químico, 
número CAS, EINECS e fabricante.

RTECS® (Registro de Efeitos Tóxicos  
de Substâncias Químicas) 
Dados de toxicidade de mais de 175.000 registros de 
produtos químicos são extraídos da literatura científica 
do mundo todo e inseridos no RTECS®. O registro 
mantém informações específicas sobre mutagenicidade, 
carcinogenicidade, perigos reprodutivos, e toxicidade 
aguda e crônica de substâncias perigosas.

HSDB® (Banco de Dados de Substâncias Perigosas),  
da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA
O Banco de Dados HSDB® contém mais de 5.000 registros 
de produtos químicos individuais, com informações dos 
efeitos destes sobre a saúde e o meio ambiente.

Guia de Bolso do NIOSH (Instituto Nacional de 
Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA)
Esta referência rápida contém dados essenciais de  
higiene industrial para centenas de compostos/classes 
químicas, incluindo informações sobre limites de 
exposição, concentrações IPVS (IDLH, EUA)  
(imediatamente perigosas à vida ou à saúde), 
incompatibilidades e reatividades, proteção individual e 
recomendações para a seleção de respiradores.

NJFS (Fichas Informativas de New Jersey) da Secretaria 
de Saúde de New Jersey, EUA
Estas fichas fornecem informações úteis sobre riscos 
de exposição para funcionários para uso em relação ao 
direito de saber de funcionários e para a elaboração  
de programas de treinamento.

CHRIS (Sistema de Informações de Resposta a Perigos 
Químicos) da Guarda Costeira dos EUA
O sistema CHRIS apresenta informações sobre a 
resposta inicial a incidentes aquáticos envolvendo 
materiais perigosos.

Protocolos de 1st Medical Response®
Este banco de dados descreve medidas básicas e 
avançadas de suporte vital.

IRIS (Sistema Integrado de Informações de Risco)
Este sistema oferece informações sobre avaliações de 
risco à saúde da US EPA, usadas para na determinação 
de níveis seguros de exposição de seres humanos e do 
meio ambiente a produtos químicos.

Emergency Response Guidebook, 2016  
(anteriormente, DOT Emergency Response Guides)
Este guia de resposta a emergências contém as 
informações necessárias para identificar uma 
substância, providenciar seu isolamento e contenção, e 
evacuar a área em caso de incidentes perigosos. O guia 
inclui dados do Departamento de Transportes dos EUA 
(DOT) e do Canadá (Transport Canada) e da Secretaria 
de Comunicações e Transporte do México. 

Sistema OHM/TADS (Sistema de Dados de Assistência 
Técnica / Petróleo e Materiais Perigosos) da U.S. EPA
Os efeitos ambientais de produtos derivados 
do petróleo e de outros materiais perigosos são 
informados neste sistema de dados.

OUTRAS FONTES GOVERNAMENTAIS DE DADOS 
QUE PODEM SER PESQUISADAS ATRAVÉS DA 
INTERFACE DA KNOWLEDGE SOLUTIONS
Os recursos de pesquisa integrada incluem o acesso a  
mais de 70 fontes governamentais de dados. Todas 
as pesquisas – simples, mas eficazes – retornam 
resultados com links diretos aos documentos apli-
cáveis contidos nas fontes governamentais de dados 
pertinentes, de acordo com o termo pesquisado. As 
fontes de dados incluem: ATSDR, CAMEO, CPDB, CTD, 
DrugPortal, Drugs@FDA, EPA, ECOTOX, FDA, GENE-
TOX, Household Products, MedlinePlus, NIH, NLM, 
NIST, NTP, OSHA, PubChem, PubMed, SRC, TOXLINE, 
TOXMAP, TOXNET, USA.gov, WISER, e muito mais.

Verifique todas as nossas fontes de  
dados e opções de produtos em  
www.RightAnswer.com

MAIS SOLUÇÕES DE CONHECIMENTO DA RIGHTANSWER PARA 
PRODUTOS QUÍMICOS E CONFORMIDADE NORMATIVA



AS PESQUISAS DE DADOS NA INTERNET SÃO 
VERDADEIRAMENTE “GRATUITAS”?
As pesquisas na Internet definitivamente NÃO são 
gratuitas. Especialmente quando se procura por 
dados de saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) e 
informações de conformidade normativa confiáveis. O 
empenho desperdiçado em várias pesquisas pode estar 
lhe custando muito. Isso sem contar o risco de utilizar 
informações da Internet que podem nem mesmo ser 
atualizadas ou confiáveis.
Economize tempo e dinheiro – seja mais eficiente e 
encontre informações confiáveis. Certifique-se de que 
suas buscas o ajudarão a conseguir a resposta certa.

DADOS EXCLUSIVOS. DADOS CONFIÁVEIS.  
DADOS MELHORES.
A RightAnswer possui dados detalhados de produtos 
químicos que você não irá encontrar em nenhum outro 
lugar – incluindo bancos de dados de propriedade 
e uso exclusivos que são submetidos a um rigoroso 
processo editorial. Expandimos continuamente nossas 
fontes de dados pesquisáveis e o conteúdo integrado. 
Nossos dados on-line são constantemente atualizados e 
masterizados em um formato consistente para permitir 
a simplicidade de pesquisas únicas.
Nossos aplicativos OnLine™ e OnSite™ e a nossa NOVA 
interface móvel OnHand™ são a sua porta de entrada 
para informações sólidas sobre produtos químicos, 
FISPQs, riscos reprodutivos e conformidade normativa, 
todas indexadas e facilmente acessáveis para mais de 
400.000 substâncias, incluindo mais de 4 milhões de 
FISPQs. Nossas fontes contêm mais de 3 milhões de 
substâncias, números CAS, frases e termos pesquisáveis 
distintos, com mais de 11 milhões de registros.
Todas essas informações integradas são prontamente 
acessadas através de pesquisa e de nossa interface 
intuitiva e de fácil utilização.

Pare de pesquisar! Encontre o que  
procura com a RightAnswer.

Por que escolher a RightAnswer?

É essencial contar com uma fonte confiável de informações atualizadas e detalhadas sobre compostos químicos, 
FISPQs, riscos reprodutivos e conformidade normativa. Especialistas do mundo todo passaram a contar com os Sistemas 
ChemKnowledge® and RegsKnowledge® da RightAnswer para obter informações extensivas e precisas provenientes de: 

n  Fontes confiáveis    n  Dados exclusivos baseados em evidências    n  Bancos de dados exclusivos e licenciados

O conhecimento de que você precisa. 
Certo. Agora. 
Encontre informações detalhadas sobre produtos químicos com rapidez e facilidade, 
gerencie substâncias perigosas e mantenha-se em conformidade com as regulamentações.
Minimize perigos | Reduza riscos | Evite catástrofes | Tudo em um único lugar

SOLUÇÕES DE 
CONHECIMENTO

VOCÊ NÃO SABE QUE PRECISA DE ALGUMA COISA ATÉ O 
MOMENTO EM QUE PRECISA DELA.
As pessoas fazer o possível para se proteger contra 
problemas inesperados. Elas fazem uso de seguro de vida, 
detectores de fumaça e alarmes domésticos. As equipes de 
resposta a emergências, de hazmat, higienistas industriais, 
toxicologistas, gestores de produtos e outros especialistas 
precisam avaliar e gerenciar os riscos potenciais que podem 
prejudicar uma pessoa, empresa ou comunidade. Em um 
ambiente potencialmente reativo, você precisa estar bem 
preparado – precisa das informações atualizadas, precisas 
e confiáveis da RightAnswer sobre SSMA e conformidade 
normativa, todas disponibilizadas em um único lugar. Ainda 
que você possa não saber do que precisa até o momento em 
que precisa, prepare-se com a RightAnswer.

PESQUISAS INTEGRADAS, NÃO APENAS AGREGADAS.
Na RightAnswer, nós não oferecemos apenas o acesso a 
bancos de dados individuais para que você procure por 
informações relevantes. Nós fornecemos dados confiáveis 
provenientes de recursos múltiplos, todos em uma única 
plataforma que integra as informações sistematicamente 
– para que você possa facilmente encontrar, organizar e 
compilar tais informações. Nós temos aquilo de que você 
precisa – incluindo marcadores para acessar documentos 
consultados com frequência, comparação de documentos 
lado a lado, e a possibilidade de pesquisar Áreas de 
Interesse específicas, permitindo que você aprofunde sua 
pesquisa até chegar à informação de que precisa. Tudo 
muito fácil de encontrar e de usar com eficácia. Tudo 
integrado e em um único lugar.

TUDO EM UM ÚNICO LUGAR. TUDO EM UMA  
ÚNICA PESQUISA.
Onde mais você pode encontrar esta poderosa 
combinação de informações de SSMA continuamente 
atualizadas, integradas, exclusivas, confiáveis e 
abrangentes? Em lugar nenhum! Economize tempo e 
dinheiro com a RightAnswer. Utilize recursos de pesquisa 
única em múltiplas fontes de dados, tudo com uma única 
interface e ao mesmo tempo.

Why RightAnswer?



O conhecimento de que você precisa para:
n Cumprir requisitos de saúde, segurança  

e meio ambiente
n Gerenciar o uso e aprovações de produtos químicos. 
n Fazer avaliações de resposta a emergências
n Avaliar riscos toxicológicos. 
n Implementar a conformidade normativa
n Elaborar FISPQs, rótulos e outros documentos
n Otimizar a gestão responsável de produtos
n Ajudar a assegurar o manuseio, armazenamento, 

transporte e disposição seguros de substâncias. 

A responsabilidade pela gestão de produtos químicos, 
proteção de funcionários, proteção do meio ambiente, 
resposta a incidentes envolvendo substâncias 
perigosas e pela manutenção da conformidade com as 
regulamentações pode ser muito difícil. Superar esses 
desafios requer recursos que você possa empregar com 
total confiança. 
As Soluções de Conhecimento da RightAnswer® 
com dados exclusivos do mercado de SSMA da 
MICROMEDEX® Solutions, proporcionam acesso a 
respostas para questões sobre produtos químicos, 
FISPQs, riscos reprodutivos e conformidade normativa. 

CONTEÚDO EXCLUSIVO DE SSMA
Os editores de conteúdo e especialistas no assunto 
realizam pesquisas extensivas para desenvolver 
informações consistentes e relevantes, revisando e 
avaliando milhares de publicações, tendências, normas 
e questões de conformidade. As fontes abaixo estão  
sob licença exclusiva da RightAnswer para o mercado  
de SSMA.

Gestão de perigos HAZARDTEXT™
Centenas de publicações e fontes são resumidas em 
informações essenciais para que você possa tomar 
decisões com mais agilidade. A Gestão de perigos 
HAZARDTEXT™ é conhecida como a coleção mais 
completa e confiável de perfis químicos já reunida. 
Pelo fornecimento de informações para prevenir 
incidentes com produtos químicos, as equipes de 
resposta a emergências consideram a Gestão de perigos 
HAZARDTEXT o recurso preferido para a resposta 
inicial a incidentes como derramamentos, vazamentos, 
incêndios ou explosões envolvendo materiais perigosos. 
Este recurso também inclui instruções para o manuseio 
seguro de produtos químicos industriais, juntamente 
com diretrizes específicas de evacuação de pessoal 
e disposição de materiais. As fontes consultadas e 
citadas incluem a ACGIH, NIOSH, SARA Title III, NFPA, 
CERCLA, RCRA, TSCA, DOT, AAR, EPA e OSHA.

Gestão médica MEDITEXT™
A Gestão médica MEDITEXT™ ajuda a avaliar e tratar 
com rapidez e precisão exposições agudas a produtos 
químicos industriais. O MEDITEXT também fornece 
informações úteis sobre efeitos de saúde adversos e 
o tratamento de exposições a liberações de produtos 
químicos para o ambiente.

Documentos INFOTEXT®
O Documentos INFOTEXT® oferece dados gerais 
de saúde e segurança sobre tópicos específicos não 
relacionados a produtos químicos, tais como ergonomia 
e avaliações de risco à saúde humana.

Referência de Perigos Reprodutivos REPROTEXT®
A Referência de Perigos Reprodutivos REPROTEXT® 
fornece avaliações detalhadas de uma ampla variedade 
de efeitos de saúde de produtos químicos industriais 
usuais sobre a reprodução humana. A Referência de 
Perigos Reprodutivos REPROTEXT® inclui um sistema 
exclusivo de classificação dupla de perigos de saúde, 
desenvolvido e revisado pela equipe editorial do 
MICROMEDEX®. O sistema que classifica a toxicidade 
geral e apresenta uma escala de graduação para ajudar 
a determinar os níveis de perigo reprodutivo. 

Soluções de conhecimento  
para produtos químicos
Gestão e conformidade

Descubra como as Soluções de 
Conhecimento da RightAnswer  
podem trabalhar para você:
• Ligue para +1-989.835.5000, ramal 130
• Visite www.RightAnswer.com
Verifique todas as nossas fontes de dados e  
opções de produtos em www.RightAnswer.com

Assista ao vídeo “The  
One Right Answer“.


