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Conceitos e área de abrangência 

Os conceitos que permeiam as normas de Vigilância nem sempre são 

claros, em virtude da natureza dos seus objetos de cuidado e também 

da natureza da linguagem jurídica, que se nutre da linguagem natural. 

Em decorrência, fala-se, em termos jurídicos, de conceitos indetermina

dos e de conceito estipulativo . 

Ediná Alves Costa 

Os conceitos indeterminados, ou abertos, compreendem conceitos conceitos 

de experiência ou de valor. Quando o respectivo termo não está defini- indeterminados 

do estipulativamente (na expressão "para os efeitos dessa lei entende-se 

por. .. "), o exame de um conceito desse tipo requer uma tarefa de preen-
chimento que se faz com a incorporação de elementos doutrinários e 

parâmetros buscados na realidade. Já o conceito estipulativo - que não conceito estipulativo 

se deve confundir com o conceito jurídico - corresponde a uma defini-
ção sobre determinado elemento que a norma jurídica faz, com o obje-

tivo de superar a imprecisão, ou a ambigüidade, do termo correspon-

dente ao conceito. 
Estas questões ficam mais claras nos seguintes exemplos: a Lei 

n2 5.991/73, avançando em relação a diplomas legais anteriores, oferece 
um conceito estipulativo de medicamento, definindo-o como "produto 
farmacêutico , tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profi
lática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos." Esta definição não 

corresponde, ainda, ao conceito de medicamento, pois, o conceito origi
nal de phármakon reconhecia no medicamento a mistura de dois ele

mentos, remédio e veneno. Assim, o preenchimento do conceito de 
medicamento - que não é um produto qualquer, e sim um bem social 
cujo uso contém riscos, além de estar sob controle oficial e ter finalida

de especificada -, inclui segurança, eficácia, inocuidade (no sentido de 
não ser nocivo, ter o mínimo possível de riscos) . E sua produção e co-
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mercialização, e seu uso, devem orientar-se pelo princípio do benefício. 
Esses elementos constam da Lei n 2 6.360/76, cuja evolução ganhou 
impulso com a experiência negativa da talidomida, em todo o mundo . 

Sem levar em conta a multidisciplinaridade da área, e a natureza 
da linguagem jurídica, a aproximação dos dois campos do saber - o da 
saúde e o jurídico - ainda é incipiente, e, em geral, as leis sanitárias 

não se expressam com a linguagem da área da saúde. Assim, no pro

cesso social e técnico-científico, o campo da Vigilância Sanitária incor
pora termos nem sempre precisos. Mas, tal como as palavras e expres
sões jurídicas, suas significações são perfeitamente determináveis. 
Esses termos vão aproximando os campos de saber, e são fundamen
tais para a compreensão dos conceitos. Merecem destaque os seguintes 
termos: 

Controle e fiscalização 

o termo controle é empregado, comumente, para ações sanitárias sobre 
pessoas, atividades, substâncias, produtos, serviços e órgãos, para que 
estes não se desviem de normas pré-estabelecidas. E também para 
designar ações sobre doenças e agravos, agentes nocivos ao homem -
agentes animais e vegetais - causadores de doenças e prejuízos econô

micos nas atividades produtivas, a fim de que suas freqüências não se 
desviem da normalidade, avaliada através de medidas de incidência e 
prevalência. O termo apareceu inicialmente no Código Nacional de Saú
de, em 1961. Na legislação específica de Vigilância Sanitária, o termo 

surgiu com as Normas Técnicas Especiais sobre Aditivos, publicadas 
concomitantemente ao Código de 1961, e se ampliou ao controle de 
fabricação e venda, ao controle do consumo, à análise de controle etc, 
que são processos mais gerais do âmbito da Vigilância Sanitária. 

No campo da Vigilância Sanitária, controle e fiscalização se con
fundem. Mas controle é mais amplo, pois inclui a fiscalização e se 
estende desde a regulamentação até ações educativas, e de informação 
ao consumidor. Fiscalização é ação verificadora do cumprimento da 
norma, e se dá, muitas vezes, mediante a inspeção de estabelecimentos, 
atividades e ambientes. O termo fiscalização confunde-se com a própria 
Vigilância Sanitária, pois esteve incluído no nome do órgão federal da 
década de 1920 até a de 1970. Até hoje, muitos órgãos estaduais e muni
cipais incluem esse termo na sua denominação. A expressão fiscalização 

do exercício da medicina mantem, na origem, identidade com o "poder 
cego" da fisicatura durante o período do Brasil colônia, isto é, mantem 

a força de arbítrio da antiga noção de poder de polícia desvinculada de 



um saber, em estreita correlação com a cobrança de emolumentos. A 

Lei n Q 5.991/73 inova na denominação do conjunto das ações de Vigi
lância Sanitária , sendo usado o termo controle sanitário . No último reor

denamento, quando se criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitá

ria, e as taxas passaram a ser determinantes para a autonomia financei

ra do órgão, denominou-se taxa de fiscalização, indistintamente, os 

valores cobrados por quaisquer ações. 

O controle inclui licença, autorização de funcionamento e registro, 

meios utilizados pela Administração Pública para intervir nas ativida

des dos particulares, e as adequar aos interesses coletivos. Além da res

ponsabilidade técnica existem, ainda, análises fiscal, prévia e de con

trole de produtos. Podemos chamar esses conceitos de conceitos opera

tivos, através dos quais a Vigilância desenvolve sua ação de proteger a 

saúde e elevar a qualidade de vida. 

Defesa e proteção da saúde 

A expressão apareceu nas Constituições de 1937, 1946,1967 e 1988 e 

diz respeito à competência do Estado para legislar sobre a saúde. E 
ganhou ênfase na década de 1950, com a criação do Ministério da Sa ú

de e de órgãos e estruturas para acompanhar e apoiar o projeto de 

desenvolvimento industrial. Nesse contexto, quando o aparato estatal 

em Saúde Pública se ampliou, a expressão defesa e proteção demarcava 

um espaço da saúde, seja para legitimação retórica das ações de assis

tência à saúde, ou para criar condições sanitárias que permitissem o 

desenvolvimento econômico no país. No contexto da defesa e proteção 

do país, sob a doutrina da segurança nacional, usada no período ditato

rial , após a década de 1960, várias normas técnicas do Código de Saúde 

são consideradas normas de defesa e proteção da saúde relativas a ali
mentos, saneantes, cosméticos e produtos de higiene, correlatos etc. 

Nos anos recentes aparecem as expressões defesa da saúde do con

sumidor e defesa e proteção da saúde do consumidor, defesa da saúde do 

usuário; proteção à saúde pública; proteção de direitos e bem-estar; defesa e 

proteção da saúde individual e coletiva; proteção do meio ambiente; prote

ção de florestas, de ambiente hídrico e de outros ecossistemas; proteção da 

qualidade ambiental; proteção da vida e saúde do homem , dos animais e das 

plantas e do meio ambiente etc. A ampliação da noção de defesa e prote

ção da saúde se dá com a apropriação social da abrangência do conceito 

de saúde como também da dimensão coletiva e do ambiente, a ser pro
tegido e defendido de agressões resultantes do modo de operação do sis

tema produtivo. 
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Higiene 

Este termo aparece desde os Regulamentos de 1923 e de 1931, como 
parte da Higiene do Trabalho, a que todos os estabelecimentos indus
triais, inclusive os da indústria farmacêutica, deviam obedecer. Man
tendo-se fiel às suas origens ligadas à limpeza (limpeza espiritual que 
se estende à física), o termo higiene se associava, predominantemente, 
a locais e alimentos, a meios de transporte e a veículos destinados ao 

transporte de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária e ainda, em 
menor grau, aos manipuladores de alimentos. E assumia, amiúde, o 
sentido de asseio-higiene. A higiene é parte das condições sanitárias 
exigidas das embarcações e das áreas aeroportuárias, que a inspecão 
sanitária deve verificar. A higiene pessoal e ambiental é, ainda, finalida
de de determinadas classes de produtos. O termo higiene sempre apa
rece nas normas de alimentos, seja como requisito do produto, seja dos 

locais onde são produzidos, manipulados ou envasados; e a noção atual 
de higiene neste campo contempla, além dos padrões microbiológicos, 
parâmetros em relação aos resíduos de pesticidas e outros contaminan
tes. A higiene da alimentação é preceito normativo que fundamenta o 
cancelamento, temporário ou definitivo, do registro de um dado ali
mento, e a interdição, ou a apreensão, de alimentos e bebidas. 

Inocuidade 

Termo usado em oposição a nocividade. Tem por referência a noção do 
que não causa dano a saúde, não é nocivo. É atributo dos produtos (cos
méticos, medicamentos, etc) e também de materiais, equipamentos, uten
sílios e embalagens usadas no preparo, no fabrico, no envasamento ou a
condicionamento e no transporte dos mesmos. No caso de alimentos refe
re-se apenas aos alimentos irradiados, aos aditivos e às embalagens, equi
pamentos e utensílios revestidos com produtos e substâncias específicas. 

O termo inocuidade, quando diz respeito aos medicamentos e aos 
aditivos, aparece de modo incoerente nas normas de controle sanitário, 
face aos seus significados de inofensivo e inerte. A confusão se explica em 
virtude do aparecimento do termo na legislação de 1931 no sentido de 
inerte, como requisito dos materiais usados na fabricação de aparelhos, 
instrumentos, utensílios e vasilhames empregados no preparo, na fabri
cação, no envasamento e no acondicionamento das substâncias e produ
tos destinados ao uso farmacêutico. Esse termo, no sentido de inerte, não 
se aplica aos fármacos e às especialidades farmacêuticas. Portanto, seu 

significado correto corresponde ao da origem do termo, isto é, não-nocivo. 



Nocividade 

A noção de nocividade permeia todo o campo do controle sanitário, sen

do o fundamento da existência das ações do mesmo. Quando o Estado 
intervém em atividades de particulares visa evitar que a possível noci

vidade de produtos e serviços, apropriada por meio da noção de risco, 

prejudique a saúde individual, coletiva e ambiental. Nos textos norma

tivos, um produto, uma substância podem ser nocivos, como também 

determinada prática, microrganismos ou seres vivos (neste último caso, 

aqueles que justificam a permissão para fabricação de agrotóxicos). A 

palavra nocividade vem do latim e significa o que prejudica, ou causa 
dano. 

No campo da Vigilância Sanitária essa noção se amplia para abran

ger a nocividade que não decorre apenas de delinqüência sanitária, por 
adição ou supressão, mas se relaciona à evolução do conhecimento 

científico, que evidencia que determinado produto ou substância, até 

então considerado terapeuticamente útil, passa a ser nocivo à saúde. 

Graças à sua função protetora e preventiva, o aparato institucional pode, 
ante suspeita ou alegação de nocividade, ordenar a suspensão da fabri

cação e venda de produtos que se tornem suspeitos de serem nocivos à 

saúde humana, embora tenham registro. 

A noção correspondente ao termo - sem definição nas normas -, 

parece ser socialmente definida, uma vez que tem sido usada para 

impor medidas de controle, tais como a proibição da fabricação e do 

uso de lança-perfume, por ]ânio Quadros, em 1961, e as restrições, im

postas gradualmente, ao uso do fumo e do álcool. 

Qualidade 

Diz respeito à noção de atributo intrínseco, presumivelmente esperado 
de bens materiais e imateriais relacionados com a saúde, sendo de res
ponsabilidade do produtor e do prestador de serviços. As primeiras 

referências à qualidade, presentes nas normas, se referem à supressão 
de qualidade, e constam das definições de produtos fraudados, ou como 
especificações da Farmacopéia Brasileira, ou de outros códigos. O ter
mo é escassamente referido nos Regulamentos de 1931 e de 1946. Na 
legislação de alimentos, introduzida em 1967, é um dos elementos a 

conformarem o padrão de alimento ou de aditivo, dito padrão de identi

dade e qualidade. Para compor este padrão, a norma determina a fixação 
de critérios de qualidade. O conceito de padrão de identidade e qualidade, 

ou padrão de qualidade, incorpora-se às normas editadas após a inovação. 
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A qualidade deve ser verificada pelo Estado, através de análises 
laboratoriais, e é condição para a concessão do registro de um produto. 
Nos últimos anos, a qualidade se estabeleceu no discurso sanitário ins

titucional, e se iniciou a incorporação do termo como qualidade de vida. 

O Decreto 109/91, reorganizou o Ministério da Saúde e atribuiu ao órgão 
federal responsável pela Vigilância Sanitária a promoção de auditorias 

para verificar a qualidade de produtos e serviços. Nos últimos anos, 
surgiu o conceito de padrão de identidade e qualidade de serviços na área 
de produtos alimentícios. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 
Orgânica da Saúde fundamentam as normas de melhoria da qualidade. 

Segurança 

O termo se liga, nos textos normativos, a categorias como trabalho, 
espaço, saúde e poder do Estado. Aparece, inicialmente, na legislação 
de 1961, ligado ao trabalho e ao meio-ambiente. Na Lei 6.360/76 a segu

rança sanitária justifica a intervenção governamental na suspensão da 
fabricação e da venda de produtos suspeitos de serem nocivos à saúde 
humana. Nos últimos anos aparece a noção de enfoque de segurança, na 
Lei de Agrotóxicos, na Lei de Biossegurança e nas normas sobre as 
indústrias do âmbito do Mercosul. Atualmente, em países desenvolvi

dos, vem adquirindo consistência o conceito de segurança sanitária, cujo 
conteúdo, bem amplo, se refere ao presente e ao futuro e à toda a coleti
vidade, e inclui as preocupações com produtos transgênicos. 

Risco 

É usado nas acepções da linguagem comum e no sentido epidemiológi
co. Diz respeito à probabilidade de ocorrência de eventos adversos rela
cionados a objetos submetidos a controle sanitário. O termo risco come
çou a aparecer no Código Sanitário de 1961, empregado erroneamente 
como risco da saúde. Refere-se à saúde do homem, mas também às dos 
animais e das plantas. 

O termo risco é complexo e tem sido usado com significados distin
tos: como perigo ou ameaça (com relação, por exemplo, ao efeito dano
so dos agrotóxicos, raticidas e inseticidas domésticos) e como causa de 

risco. A legislação mais recente procura utilizá-lo na forma de expres
sões mais precisas, tais como fatores de risco, grau de risco, potencial de 

risco, grupos de risco, gerenciamento de risco e risco potencial, este último 

como inerente a cada item no exame da qualidade e da segurança do 



produto e da segurança do trabalhador, em sua interação com os produ
tos e processos de fabricação. 

Área de abrangência 

Vistos os termos, relevantes para a compreensão dos conceitos essen
ciais da Vigilância Sanitária, a área de abrangência da mesma pode ser 
descrita assim: 

• normalização e controle de bens, da produção, do armazenamen
to, da circulação, do transporte, da comercialização e do consumo de pro
dutos de interesse da saúde, e de suas matérias-primas, coadjuvantes de 
tecnologias, equipamentos e processos; 

• normalização e controle de tecnologias médicas, tanto de equipa

mentos como de procedimentos, dos mais rudimentares aos mais 

requintados, da chamada tecnologia de ponta; 
• normalização e controle de serviços direta ou indiretamente rela

cionados com a saúde, prestados, direta ou indiretamente, pelo Estado 
e pelo setor privado. Sob o título de fiscalização das condições do exer
cício profissional, o Estado partilha responsabilidades com entidades 
corporativas, às quais se atribuiu, em época mais recente, parte dessas 

competências; 
• normalização e controle específico de portos, aeroportos e fron

teiras, de veículos, cargas e pessoas; 

• normalização e controle de aspectos do ambiente, do ambiente de 
trabalho e da saúde do trabalhador. 
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