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o Laboratório Oficial na avaliação analítica 

Antecedentes 

Especificar as matérias primas e as técnicas utilizadas na preparação de 

medicamentos é prática tão ê.ntiga como a própria história do uso de 

produtos com fins terapêuticos. 

O conhecimento acumulado pelos povos primitivos propiciou a 

identificação minuciosa de espécies e gêneros vegetais considerados 

úteis ao homem, assim como das partes das plantas que mais se adequa

vam ao uso. Esse legado de conhecimentos se transmitiu de geração a 

geração e constituiu, durante séculos, a base terapêutica da humanidade. 
Após a identificação, dos vegetais vieram as técnicas de extrair 

sucos, secar folhas e raízes e triturar sementes; como forma de conser

vação dos mesmos. Assim se iniciou a configuração de um corpo teóri

co e prático de conhecimento, num processo longo, no qual a intuição, 

aliada ao ensaio, iria, lentamente, converter a experiência em saber e 
depois em memória coletiva. E esse conhecimento, sempre repassado às 
gerações seguint~s, veio a constituir a medicina do homem primitivo. 

Com o adVento da escrita, as farmacopéias - livros que descreviam 
as matérias-pr~mas, as fórmulas, as indicações e as posologias das dro

gas - passara:n a ser o cofre desse saber, e ganharam autoridade, embora 
de uso não o'.Jrigatório. 

Ana Célia Pessoa da Silva 

No Brc,sil, até a Independência, em 1822, usava-se a farmacopéia farmacopéia 

portugues:l de 1794; a partir dessa data, apesar da nossa emancipação 

política, continuamos a seguí-Ia. Mas a influência do positivismo levou-

nos a adotar a farmacopéia francesa a partir de 1837. A obrigatoriedade 
legal do uso da farmacopéia, porém, só se estabeleceu através do Decre-
to 828, de 29 de setembro de 1851. O artigo 45 desse decreto estabelecia 
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Portaria nll 1.812, 

de 1907, Instituto de 

Patologia Experimental 

de Manguinhos 

Decreto nll 17.509, 

de 1926, Farmacopéia 

Brasileira 

que " ... para a preparação dos remedios officinaes seguir-se-á a pharmaco

peia franceza, até que esteja composta uma pharmacopeia brasiliense .. . " 

Os primeiros laboratórios de apoio à fiscalização surgiram no fina l 

do século passado. A abordagem laboratorial refletia a percepção de 

qualidade da época, e se restringia à verificação da identidade e da inte

gridade dos produtos. Neste período, praticamente todas as substâncias 

químicas conhecidas tinham emprego terapêutico, além de vários vege

tais. Não importava se o produto era eficaz ou seguro, embora se exigis
se a exatidão da fórmula. 

A Portaria nl! 1.812, de 1907, criou o Instituto de Patologia Experi

mental de Manguinhos, com atribuições de pesquisar e produzir "soros 

terapêuticos e demais produtos congêneres, destinados ao tratamento e 

profilaxia das moléstias." E estabelecia (art. 1l!, parágrafo 11) "não se 

poderão oferecer à venda vacina e soro fabricados no estrangeiro, ou 

dentro do País por particulares, sem prévio exame, ensaio e laudo favo

rável do Instituto. A esse exame não ficarão sujeitos os soros e vacinas 

preparados por institutos oficiais dos Estados e Distrito Federal, salvo 

quando alguma ocorrência for de ordem a gerar suspeita contrária à 

pureza e perfeição dos ditos preparados." (Brasil, 1929) 

Nesta Portaria se revela que a abordagem analítica, então propos

ta, demonstrava a preocupação com a conformidade do processo produ

tivo, com algum controle da composição e para verificar a presença de 

possíveis contaminantes, e com a importação. 

A primeira Farmacopéia Brasileira foi aprovada pelo Decreto n l! 

17.509, de 1926. Esse decreto estabelecia a obrigatoriedade do uso da 
mesma na elaboração e no controle dos medicamentos, o que só acon

teceu em 1929. O primeiro código farmacêutico editado no país classifi

cava as drogas vegetais pelo nome científico, seguido do nome em latim 
da planta, e do nome da família a que pertencia a mesma; indicava a 
parte a ser usada, as características farmacognósticas, macroscópicas e 

microscópicas, ensaios de impurezas; algumas determinações de subs
tâncias marcadoras, empregos oficinais, etc .... Esse código denota um 

profundo conhecimento da problemática dos fitoterápicos, e serviu, 
inclusive, de referência internacional. 

Já as drogas de origem chimica eram apresentadas pelos vários 

nomes em uso na ocasião. Era possível identificar essas drogas através 

dos caracteres físicos e organolépticos, como aspecto, formas de crista

lização, cor, cheiro, sabor, solubilidade em alguns solventes, ponto de 

fusão e reações características. Nossa farmacopéia seguiu as especifica

ções de farmacopéias estrangeiras. 
Nossa farmacopéia apresentava, ainda, alguns ensaios de impure

zas e falsificações, processos de doseamento, formas de conservação, 



emprego terapêutico e as doses máximas permitidas, quando se tratava 

de medicamentos heróicos, - substâncias hoje consideradas venenos -

ou quando havia pequena margem de variação entre a dose terapêutica 

e a tóxica, e até a letal. 
A evolução da produção artesanal para a escala industrial, em con

junção com processos de vigilância, possibilitou a associação de algu

mas tragédias ao uso de determinados produtos. Isto despertou a socie

dade para a necessidade de regulamentar e controlar produtos que 

pudessem causar danos à saúde. Desta forma, não apenas ampliou-se o 

leque de produtos a serem regulamentados, mas se promoveu uma 
modificação radical da avaliação laboratorial em Vigilância Sanitária. 

Assim, a partir da década de 1950, outros produtos passaram a ser dis
ciplinados e/ou revisados, segundo a evolução do conceito de risco. 
Entre estes estão os correlatos (1950); os cosméticos (1965); os dietéti

cos (1969) e, mais recentemente, os saneantes (1970). 

Os alimentos foram os primeiros produtos a ganharem legislação 

específica, revisada e atualizada em consonância com os avanços da tec

nologia de produção e a incorporação de testes específicos para o con

trole de riscos, já reconhecidos e comprovados; foram também os pri

meiros a "ganharem a desconfiança" ante o surgimento de novos produ

tos com novos coadjuvantes. Foi assim que surgiu, por exemplo, o 

Decreto-Lei n 2 986 de 1969; acredita-se que a tragédia da talidomida 

tenha contribuído para tal prudência. 

Com a promulgação da Lei n2 6.360 de 1976, medicamentos, corre

latos, cosméticos e domissanitários, passaram a ser submetidos aos mes
mos preceitos, à mesma prudência presentes na legislação para os ali

mentos. 

A Lei n2 6.437 de 1977, ao configurar infração à Legislação Sanitá

ria, reúne todos os produtos, inclusive os alimentos, sob o mesmo orde

namento jurídico. E instruiu, também, a realização de análises para ava
liação laboratorial. O cerne dessa avaliação é a verificâ'ção da conformi-
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dade do produto com as especificações contidas no registro (análise de análise de controle 

controle), concedido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministé- e análise fiscal 

rio da Saúde, e com as normas de qualidade mínima (análise fiscal), 
publiCadas no Diário Oficial da União (D.O.U) . 

A partir da promulgação da Constituição Federal, em 1988, deu -se 
um novo salto qualitativo e quantitativo na concepção sanitária nacio

nal, com a constituição de um Sistema Único de Saúde - SUS, regiona
lizado e hierarquizado. Uma das diretrizes do SUS é dar prioridade às 
atividades preventivas (art. 198, inciso II da Constituição), com atribui-
ções, entre outras, de: "controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
su bstâncias de interesse para a saúde ... " e "executar ações de Vigilância 

Constituição Federal, 

em 1988 
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Lei nll 8.080, SUS 

Lei nll 8.079, de 1990, 

Código de Defesa 

do Consumidor 

Sanitária e Epidemiológicas" (art. 200, incisos I e II, respectivamente, 
da Constituição Federal). 

O novo salto na concepção sanitária nacional pode ser melhor per

cebido através da definição de Vigilância Sanitária da Lei nl! 8.080 de 

1990, que regulamenta o SUS. "Entende-se por Vigilância Sanitária um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saú

de e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambien

te, da produção e circulação de bens de serviços de interesse da saú
de ... " (art. 6l!, parágrafo 1l!) . 

Esta definição relativiza a importância das ações pontuais histori
camente desenvolvidas pela Vigilância Sanitária, sob forma de apreen

sões isoladas e esporádicas de produtos, para análises laboratoriais. E 

remete o cerne da atividade para o conjunto de ações capazes de efeti

var seus objetivos, isto é, eliminar, diminuir e prevenir os riscos à saú

de. O novo ordenamento para enfrentar o risco implica a revisão de 

todas as etapas da intervenção da Vigilância Sanitária, desde o registro 

até o consumo. 

Graças à atribuição e à abrangência desta definição, não apenas os 
produtos historicamente alvos da ação de Vigilância, mas quaisquer 

bens de consumo, passaram a ser objeto da fiscalização, desde que, 
direta ou indiretamente, se relacionassem aos fatores condicionantes ou 

determinantes da saúde (art. 5l!, inciso I, da Lei nl! 8.080/90). 

Segundo Pilati (1995), os formuladores da Lei Orgânica da Saúde 

reconheceram a impossibilidade de enumerar todos os itens que apre

sentam riscos à saúde, assim como " ... os problemas sanitários decorren

tes do meio ambiente, da produção e circulação e da prestação de servi

ços de interesse da saúde ... ", e, assim, preferiram generalizar a defini

ção de Vigilância Sanitária. 
No bojo das conquistas sociais advindas da promulgação da nova 

Constituição Federal, surgiu o Código de Defesa do Consumidor, Lei 

nl! 8.079, de 1990, que, entre outras determinações, busca a proteção da 

saúde contra os riscos do consumo de produtos considerados perigosos 

ou nocivos. O Código de Defesa do Consumidor externa o entendimen

to social de serem a qualidade e o risco responsabilidades do fabricante 
e/ou fornecedor. 

Um outro destaque necessário é a evolução da Legislação Sanitária 

que, inicialmente, assumiu caráter de um estatuto criminal contra a 

fraude e a propaganda enganosa, e passou a ser uma estrutura legislati

va cujo principal objetivo é o de prevenir riscos à saúde dos usuários 

(Pilati, 1995). 

Mas umas questões continuam pendentes. Como criar uma estru

tura para reconhecer e eliminar riscos, cada vez mais complexos, em 



uma área da tecnologia em constante expansão? Como desenvolver e 

instigar pesquisas de possíveis eventos danosos à saúde, muitas vezes 

conhecidos, mas de ação e controle incertos? 
Atualmente, a necessidade da regulamentação de produtos é tida 

não apenas como indiscutível para a maioria dos países, mas como uma 

tarefa inalienável do Estado. A qualidade do produto não se restringe 

apenas às características intrínsecas do produto, mas é entendida como 
um binômio indissociável, em cuja avaliação as variáveis eficácia e 

segurança devem estar sempre presentes. 
O controle é uma das ações identificadas como sendo capaz de eli

minar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. O termo controle não se 
refere apenas à controle laboratorial, mas à regulamentação, ao regis

tro, à inspeção, ao monitoramento, etc. A coleta ou apreensão de amos

tras volta a ser referendada como um meio, não único, de fiscalização 

de produtos de interesse da saúde. 

Novas interfaces das instâncias da Vigilância no SUS 

Uma das principais questões a emergir das legislações supracitadas, em 

especial daquelas derivadas da filosofia de descentralização com inte

gração e hierarquização do SUS, - Leis 8.080 e 8.142, de 1990 - é a 
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nova processualidade administrativa, em que a efetividade da ação nova processualidade 

impõe a ação conjunta de vários órgãos e agentes, preordenados juridi- administrativa 

cam ente. 

Esta processualidade requer um conhecimento inequívoco de 

como e quando proceder à apreensão, com quem se articular para a rea

lização da mesma e, principalmente, que medidas tomar no caso de lau

do condenatório. O funcionamento, a integração e as responsabilidades 

compartilhadas das diferentes esferas de governo precisam ser melhor 
compreendidas. Aqui reside a necessidade de articulação entre as estru
turas de registro, de fiscalização e de avaliação laboratorial. 

Isso significa dizer que é necessário consolidar a integração das ati- integração das 

vidades fiscais dos serviços estaduais e municipais com seus respecti- atividades fiscais 

vos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN), ou equivalentes e 
com a estrutura federal. E redimensionar as responsabilidades e com-
petências desses serviços nas ações integradas de apreensão e avaliação 
laboratorial de produtos de interesse da Saúde Pública. 

Por outro lado, esta integração deve propiciar uma permanente 
avaliação crítica dos instrumentos legais disponíveis, quanto às suas 

interpretação, suficiência e efetividade nas ações de proteção à saúde; a 
integração deve propiciar também a formulação e o encaminhamento 
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avaliação dos 

instrumentos legais 

de pareceres, a serem modificados, ou atualizados, quando se mostra

rem insuficientes. A avaliação crítica dos instrumentos legais faz-se 
necessária porque: 

1) É preciso apreender os aspectos de Saúde Pública incluídos em 

cada uma da proposições legais. A interpretação equivocada dos mes

mos não apenas abre espaço para o questionamento jurídico, como pro

voca conflito entre os órgãos envolvidos, além de diluir o objetivo que 
se almeja alcançar. 

2) A velocidade da introdução de novos produtos, novos coadjuvan

tes ou novas tecnologias supera os conhecimentos acumulados e conso

lidados em atos sanitários. Desta forma, novas fontes de agravos à saú

de precisam ser monitoradas, e requerem normas específicas. A formu

lação destas normas só será possível se houver interação entre o agente 

identificador do agravo e o laboratório, que buscará a comprovação e a 

elucidação das causas do agravo. 

3) As disposições legais, relativas a um mesmo assunto, emanam 

de diferentes órgãos e, por vezes, são regulamentadas, revisadas, modi

ficadas ou substituídas, em virtude de contextos político-econômicos 

e/ou técnico-científicos distintos. Em conseqüência, surgem, com fre

qüência, contradições, omissões e/ou ambigüidades entre as normas, o 

que leva à dúvida do agente fiscal sobre qual legislação deve seguir. 

Na Vigilância Sanitária dos alimentos, por exemplo, aplica-se a aná

lise de controle quando se deveria utilizar a análise fiscal; os riscos dos 

alimentos transgênicos ainda não foram devidamente elucidados; e não 

há uma divisão, clara das fronteiras de atuação dos Ministérios da Saú

de e da Agricultura na regulamentação deste produto . A complexidade 

aumenta quando existe necessidade de harmonização de normas de dis

tintos países, como acontece no âmbito do Mercosul. 

Modalidades de análises 

A função principal das análises previstas em lei é fornecer subsídios aos 

órgãos fiscalizadores, e completar o conjunto de ações capazes de elimi

nar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. 
Como mais um elemento do conjunto de ações, a avaliação labora

torial deverá confirmar suspeitas, ou dirimir dúvidas, da fiscalização, 

quanto à qualidade mínima do produto, ou da matéria prima, estabele

cida em lei . Não é função do laboratório, por exemplo, substituir o 
fabricante no fornecimento de informações científicas sobre a qualida

de de produto, quando requisitadas pelas autoridades competentes, 

nem tampouco substituir uma inspeção sanitária de um processo pro-



dutivo, OU do transporte, ou do armazenamento, etc. Pelo contrário, as 

análises previstas na legislação serão, sempre, um complemento à ação 

de fiscalização. 
Tanto é assim que, além de estabelecer e definir as modalidades de 

análises, a legislação determina o exato momento de aplicação das mes

mas, como proceder à coleta de amostras, como realizar a análise e o 

que fazer, caso a avaliação analítica seja condenatória . 
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São três as modalidades de análise previstas em lei: análise pré- modalidades de análise 

via, análise de controle e análise fiscal. Cada uma dessas análises está previstas em lei 

sempre associada a um momento do ciclo da fiscalização. A primeira 

avalia a eficácia e a segurança do produto, e se dá no momento da ava-

liação da concessão do registro; a segunda, se refere à avaliação da 

capacidade de produzir, de acordo com os termos concedidos no regis-

tro; a terceira, avaliará a capacidade de se seguir produzindo, conforme 

o estabelecido nos termos do registro, durante toda a vida útil do pro-

duto. 

A legislação reproduz o entendimento de ter cada uma das modali

dades objetivos específicos, associados a determinados riscos que se 

pretende controlar. Dimensiona, também, o grau de implicação, para a 

Saúde Pública, de cada irregularidade detectada e, por isso, estabelece 

medidas punitivas. Entende também que cada uma das análises deverá 

prever formas diferenciadas de eliminar o risco. 

Análise prévia 

Definição 

Não existe uma definição desta modalidade de análise no Decreto
Lei 986/69 e nas Leis 6.360/76 e 6.437/77, embora a mesma seja nomi

nalmente citada no corpo dos dois primeiros textos legais, como vere
mos a seguir. 

A única definição de análise prévia é estabelecida pelo art. 32 , inci

so XXIX do Decreto 79.094 de 1977, que regulamenta a Lei 6.360/76, 

como " . . . aquela efetuada em determinados produtos sob o regime de 

Vigilância Sanitária, a fim de se verificar se os mesmos podem ser obje

to de registro." 

2 Outras disposições legais 

o art. 92 do Decreto-Lei no 986/69, ao regulamentar o registro e o 
controle dos alimentos, estabelece: "0 registo de aditivos intencionais, 

de embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e/ou revestidos 
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internamente de substâncias resinosas e poliméricas e de coadjuvantes 

tecnológicos da fabricação que tenham sido declarados obrigatórios, 
será sempre precedido de análise prévia. 

Parágrafo único : o laudo de análise será encaminhado ao órgão 

competente, que expedirá o respectivo certificado de registro ." 

Já na Lei n2 6 .360/76, a análise prévia é nominalmente citada no 

art. 12, inciso 52, que a submete ao pagamento de preços públicos. No 

art. 16, inciso IV e V da mesma Lei, não se a nomina mas se assegura 

seu princípio, quando se sujeita a concessão de registro de medicamen
tos, entre outros requisitos, a : 

• IV - "Apresentação, quando solicitada, de amostras para análise e 

experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos competentes 

do Ministério da Saúde." 

• V - "Quando houver substância nova na composição do medica

mento, entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico

químicos que a identifiquem." 

O art. 17 do Decreto 79.094/77, estabelece : "o registro dos produ

tos submetidos ao sistema de Vigilância Sanitária fica sujeito à obser

vância dos seguintes requisitos: 

• IX - Quando o produto depender de análise prévia, que esta com

prove as condições sanitárias indispensáveis à sua utilização." 

Quanto aos cosméticos, o art. 27 da Lei 6.360/76 condiciona a con

cessão de registro à satisfação de exigências, como o enquadramento 

dos seus componentes à relação de substâncias declaradas inócuas, ela

borada e publicada pelo Ministério da Saúde. Caso contrário, o inciso II 

do mesmo artigo determina: 

• II - "Não se enquadrando na relação referida ... terem reconheci

da a inocuidade das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos 
emitidos pelos órgãos competentes, de análise e técnico, do Ministério 

da Saúde." 

3 Interpretação e comentários 

A análise do conjunto das disposições sobre a análise prévia, reve
la que além de ter seu momento bem definido - durante o processo de 

avaliação da concessão de registro - a mesma tem uma condicionante: 

cabe à autoridade avaliadora do pedido de registro julgar a necessidade, 

ou não, de a solicitar, para a tomada de decisão. 

Como o decreto não pode contrariar a lei que ele regulamenta, não 

se aplica a realização de análise prévia, por exemplo, nos alimentos, sal

vo os casos dispostos no art. 92 do Decreto-Lei 986/69; o mesmo vale 

para os cosméticos, segundo o artigo 27 da Lei 6.360/76 . 



Do ponto de vista da Saúde Pública, existem algumas contradições 

e questionamentos quanto à interpretação e à prática desta modalidade 

de análise. Assim, por exemplo, a Legislação condiciona a concessão do 

registro ao reconhecimento de informes cientificamente válidos, apre

sentados pelos interessados (art. 19 do Decreto 79.094/77). Mas, neste 

aspecto, é importante considerar o que são informes cientificamente 

válidos. Como atualmente é possível encontrar, na literatura científica, 

trabalhos com conclusões antagônicas, torna-se necessária uma avalia

ção criteriosa dos informes apresentados e dos métodos utilizados na 

obtenção dos mesmos, e de suas conclusões. Sendo assim, estas avalia

ções deveriam ser realizadas por equipes multidisciplinares e especiali

zadas, e os laboratórios oficiais poderiam auxiliar na verificação da vali

dade dos testes apresentados. 

A realização de um estudo de estabilidade, por exemplo, principal

mente em um país como o nosso, de vários climas, é fundamental para 

a determinação não apenas dos prazos de validade, como de outros 

parâmetros (composição, produtos de degradação, metodologia analíti

ca, embalagem, condições de armazenagem, etc) . Em geral, um estudo 

dessa natureza é demorado mas, em contrapartida, um especialista da 

área em alguns dias poderá dizer se os dados apresentados são perti

nentes e suficientes, ou não. 

Ao não detalhar os procedimentos para a coleta e envio das amos

tras destinadas à realização do estudo, nem a metodologia analítica a 

ser utilizada, a legislação pretendeu deixar aberta a possibilidade de se 

averiguar qualquer aspecto que a autoridade sanitária julgasse necessá

rio à avaliação da concessão. Ou seja, já se conheciam as incertezas dos 

"informes cientificamente válidos", assim como já se conheciam deter

minadas fontes de riscos, como no caso dos alimentos e cosméticos. 

Desta forma, o agente avaliador do registro poderá, a qualquer 

momento consultar laboratórios de referências, do Ministério da Saúde, 

no sentido de elucidar dúvidas existentes. Também está claro que a con
sulta não será, necessariamente, um laudo analítico. A solução da dúvi

da poderá ser um "parecer conclusivo emitido pelos órgãos competen

tes, de análise e técnico, do Ministério da Saúde" (art. 27, inciso II da 

Lei 6.360/76). 

Atualmente, a maioria das solicitações de análise prévia visam a 

realização de testes exigidos para a análise de controle, ou seja, para o 

produto acabado e registrado. A análise prévia se transformou, apenas, 

na identificação e na quantificação de princípios ativos. Entretanto, 

esses testes não são suficientes para a avaliação da eficácia e da segu

rança do produto, que estão sendo julgadas no processo da concessão. 

Em outras palavras, o tipo de avaliação laboratorial que se vem reali-
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zando não fornece nenhuma informação adicional que ajude na tomada 

de decisão, nem tem qualquer vínculo com os objetivos desta etapa de 
fiscalização. 

Em resumo, a análise prévia se aplica no momento de avaliação da 

concessão do registro onde, de direito, não existe o produto acabado e 

sim uma proposta tecnológica em estudo. Devem ser principalmente 

verificados, assim, os aspectos que interferem no binômio risco/benefí

cio do novo produto. Ou seja, a análise prévia deve dar-se no momento 

em que se podem antever aspectos que venham a comprometer a "qua

lidade presumível" do novo produto. 

Ao avaliar um pedido de registro, se persistirem dúvidas quanto à 

suficiência e/ou consistência das evidências científicas, a autoridade 

avaliadora deverá consultar o laboratório de referência. Mas sem esque

cer que o responsável pelo produto é o fabricante, e que cabe a ele, e 

não ao Estado, providenciar novos estudos. 

A prática tem demonstrado que está sendo chamada de análise pré

via uma análise que a Legislação Sanitária define como análise de con

trole. Análise cujo momento, finalidade, procedimento e implicações 

são totalmente diferentes daquelas da análise prévia, e fundamentais 

para compor o conjunto de medidas da Vigilância Sanitária. 

Análise de controle 

Definição 

A análise de controle de alimentos é definida no art. 22 , inciso 

XVIII, do Decreto-Lei 986/69, como: "aquela que é efetuada imediata

mente após o registro do alimento, quando da sua entrega ao consumo, 
e que servirá para comprovar a sua conformidade com o respectivo 

padrão de identidade e qualidade." 

Para os outros produtos, o art. 32, inciso XXX do Decreto 79.094/ 

77, que regulamenta a Lei n2 6.360/76, estabelece que a análise de con

trole: " é aquela efetuada em produtos sob o regime de Vigilância Sani

tária, após sua entrega ao consumo e se destina a comprovar a confor

midade do produto com a fórmula que deu origem ao registro." 

2 Outras disposições legais 

O art. 72 do Decreto-Lei n2 986/69, determina: "concedido o regis

tro, fica obrigada a firma responsável a comunicar ao órgão competen

te, no prazo de até 30 (trinta) dias, a data da entrega dos alimentos ao 

consumo. 



§ 1Q ) Após o recebimento da comu:ücação, deverá a autoridade fis

calizadora competente providenciar a colheita de amostra para a res

pectiva análise de controle, que será efetuada no alimento tal como se 

apresenta ao consumo. 
§2Q ) A análise de controle observará as normas estabelecidas para 

a análise fiscal. 
§3Q ) O laudo de análise de controle será remetido ao órgão compe

tente do Ministério da Saúde, para arquivamento, e passará a constituir 

o elemento de identificação do alimento. 
§4Q ) Em caso de análise condenatória, e sendo o alimento conside

rado impróprio para o consumo, será cancelado o registro anteriormen

te concedido, e determinada a sua apreensão em todo território brasi

leiro. 
§5Q ) No caso de constatação de falhas, erros ou irregularidades 

sanáveis, e sendo o alimento considerado próprio para o consumo, 
deverá o interessado ser notificado da ocorrência, concedendo-se o pra

zo necessário para a devida correção, decorrido o qual proceder-se-á a 

nova análise de controle. Persistindo as falhas, erros ou irregularidades 

ficará o infrator sujeito às penalidades cabíveis. 
§6Q ) Qualquer modificação, que implique em alteração de identida

de, qualidade, tipo ou marca do alimento já registrado, deverá ser pre
viamente comunicada ao órgão competente do Ministério da Saúde, 

procedendo-se a nova análise de controle, podendo ser mantido o nú

mero de registro anteriormente concedido." 

Já o Decreto 79.094/77, no art. 152, praticamente estabelece estes 

mesmos preceitos legais para os medicamentos, drogas, cosméticos, 

etc. 

3 Interpretação e comentários 

Cabe uma consideração preliminar sobre a clareza da legislação 
quanto ao momento, ao rito e às implicações da execução da análise de 
controle (caput do art. 7Q e os parágrafos 1Q, 2Q e 4Q do Decreto-Lei 
986/69, ou art. 153 do Decreto 79.094/77). 

Os objetivos da análise de controle são: 

1) Verificar se o produto que está entrando na cadeia de consumo, 
corresponde à composição e a todos os outros aspectos aprovados no 

ato da concessão do registro, como embalagem, rotulagem, etc. 

2) Comprovar se o fabricante foi capaz de transferir o modelo tec
nológico aprovado, no registro, ao produto acabado . 

Só após a comprovação do cumprimento desses dois objetivos o 
ciclo do processo de concessão do registro se encerra . Ou seja, só após 
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a realização da análise de controle o produto estaria finalmente aprova

do para circular no mercado (§32 do art. 72 do Decreto-Lei 986/69), ou 

não (§42 ). Isto é, o laudo analítico deverá classificar o produto como 

próprio ou impróprio para o consumo. E no primeiro caso, informará, 

ainda, se a liberação está condicionada a alguma correção quanto a 
embalagem, rotulagem, etc (§52 ). 

A Legislação determina o prazo para o fabricante comunicar à 

autoridade competente o local e a data do lançamento do produto no 

mercado (art. 152 do Decreto 79.094/77), sob pena de ter o registro can

celado (§ 12 do mesmo artigo e Decreto). Determina, ainda, a imediata 

coleta de amostras para a realização da análise de controle (§22 do mes

mo artigo e Decreto) . 

A realização da análise de controle, pelo seu caráter eminentemen

te preventivo, incorpora objetivos adicionais, essenciais para a Saúde 

Pública, como a geração de informações e medidas legais, tais como: 
1) Saneamento da oferta: sendo esta análise obrigatória para todos 

os produtos que estão sendo lançados no mercado, ou quando houver 

modificação na sua composição, a legislação busca assegurar a perma

nência no mercado apenas dos produtos que, ao menos, podem ser pro

duzidos conforme o modelo aprovado no ato da concessão. Em outras 

palavras, ou o fabricante se mostra capaz de gerir o processo de produ

ção e de fabricar o produto aprovado no registro, ou terá sua concessão 

cancelada imediatamente após o laudo condenatório. 

De posse da informação da realização, ou não, da análise de con

trole, a Vigilância Sanitária poderá aplicar outro dispositivo, previsto 
nos incisos 12 e 82 do artigo 12 da Lei n2 6.360/76; segundo esses incisos 

não será revalidado o registro dos produtos que não forem fabricados 

nos primeiros cinco anos de vida após a concessão. 
2) Conhecimento pleno da oferta do mercado: com a realização da 

análise de controle, a Vigilância Sanitária saberá quantos produtos estão 

no mercado, e quantos estão entrando em circulação. 
Como sabemos, é comum a solicitação de registro de produtos para 

a posterior comercialização da própria concessão a outros interessados, 

sem que, no entanto, o produto chegue a ser produzido no prazo previs

to em lei. Ocorre também que, após a concessão do registro, o fabrican

te desista da exploração comercial do produto, mas não comunique a 

desistência aos órgãos competentes. 

Tais práticas são responsáveis pela grande discrepância entre o 

número de produtos registrados e os que estão sendo, efetivamente, 

comercializados. E gera incertezas quanto à real oferta de produtos no 

país; essa incerteza vai interferir na programação de ações de fiscaliza

ção e de controle. 



3) Acompanhamento epidemiológico: desde a informação do mo

mento da entrada de um novo produto na cadeia de consumo, poderão 

ter início pesquisas epidemiológicas sobre os riscos decorrentes do uso, 

e sobre a eficácia, do produto. Essas pesquisas podem subsidiar ações 

preventivas, com o cancelamento dos que se mostraram produtos noci

vos ou ineficazes, conforme estabelece art. 7Q da Lei 6.360/76. Entretan

to, hoje em dia essas medidas ocorrem apenas após muitos anos de uso 

do produto. 
A prática de monitoramento do uso dos novos produtos e insumos 

não tem sido sistemática, pois embora este tipo de ação já esteja pre
vista na legislação para os medicamentos, ainda é incipiente em nos

so país. A princípio, toda substância nova (nova molécula ou nova indi

cação/aplicação) deve sofrer acompanhamento, baseado em métodos 
epidemiológicos, durante os primeiros anos de uso, seja o produto qual 

for. 
Quando do lançamento de um novo filtro solar, por exemplo, seria 

necessário avaliar-lhe, ao menos, a eficiência na proteção contra os efei

tos negativos dos raios solares e a manifestação de reações indesejadas. 

E qualquer irregularidade percebida implicaria a suspensão da produ

ção dos filtros, até a elucidação dos fatos. 

Pelo exposto, a análise de controle é fundamental para a composi

ção do conjunto de ações da Vigilância Sanitária. Até o presente mo
mento, porém, não existe explicação plausível para a sua não-aplicação. 

Um levantamento feito no Instituto Nacional de Controle de Qualidade 

em Saúde (INCQS/Fiocruz), revelou que esta modalidade não vem sen

do praticada para a grande maioria dos produtos abrangidos pela Legis

lação Sanitária. Também se constatou que as análises ditas "de contro
le" referem-se a alguns alimentos importados. São análises lote a lote, o 

que é incorreto pois: 

1) Quando o produto entra no país, pela primeira vez, deve-se fazer 
a análise de controle. E o produto reprovado não deve voltar a ser 
importado, como manda o ritual. 

2) Qualquer outra apreensão do mesmo produto, na lógica da legis
lação vigente, chama-se análise fiscal, que tem objetivos e processa

mento legal diferentes, como veremos adiante. 
3) Transformar a análise de controle em certificadora de lotes é um 

procedimento irracional, do ponto de vista da Saúde Pública, pois neu

traliza o caráter saneador da análise de controle, e cria procedimentos 
diferentes para os produtos nacionais e os importados. 

Urgem o resgate, o redimensionamento e a execução da análise 
de controle nas ações de Vigilância Sanitária, nos moldes previstos em 
lei. 
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A análise de controle é fundamental para a Vigilância Sanitária, 

pois representa a certidão de nascimento do produto para o consumo, 
assim como a identidade analítica do mesmo. 

A reprovação do produto obriga ao cancelamento do registro, e, 

por isso, essa não é uma análise de rotina. A análise de controle é obri

gatória para o produto após a concessão, a modificação ou a revalida
ção do registro. 

Pelos seus objetivos e implicações legais, a análise de controle é 

mais um elemento do conjunto de ações da Vigilância Sanitária, a ga

rantir, juntamente com o ato de concessão do registro, a oferta de pro

dutos de qualidade sanitária. 

Infelizmente, esta modalidade de análise vem sendo ignorada pelo 

Ministério da Saúde, único órgão encarregado de conceder o registro, 

ou as modificações de fórmula, assim como a revalidação do produto. 

Urge o resgate da análise de controle como uma das ações fundamen

tais para a Saúde Pública. 

Análise fiscal 

Definições 

o art. 2ll, inciso XIX do Decreto-Lei n ll 986/69 define análise 

fiscal como: "a efetuada sobre o alimento apreendido pela autori

dade fiscalizadora competente e que servirá para verificar a sua con
formidade com os dispositivos deste Decreto-Lei e de seus regula

mentos." 

Para os demais produtos, a definição de análise fiscal segue o art. 

3ll , inciso XXXI do Decreto 79.094/77: "a efetuada sobre os produtos 
submetidos ao sistema instituído por este Regulamento, em caráter de 
rotina, para apuração de infração ou verificação de ocorrência fortuita 

ou eventual." 

2 Outras disposições legais 

Tanto o Decreto-Lei nll 986/69 como a Lei nll 5.991/73, a Lei nll 6.360/ 

76 e a Lei n ll 6.437/77 determinam que a ação de fiscalização seja roti

neira. E submetem a apuração de infrações à apreensão de amostras, 

para a realização da análise fiscal. 

Praticamente, quase todos os capítulos das leis sanitárias sobre fis

calização se referem a esta modalidade de análise, como veremos daqui 

para frente. As leis definem ainda, fraude, adulteração e produto impró

prio para o uso. Como estaremos discutindo esses aspectos nas seções 



seguintes, não incluiremos aqui as outras disposições legais previstas 

para a análise fiscal. 

3 Interpretação e comentários 

A definição da análise fiscal já determina sua função nas ações de 
Vigilância Sanitária. Este tipo de análise comporá a rotina da fiscaliza

ção, e aqui reside o seu caráter programático, e os instrumentos para a 
elucidação das fontes de agravos, fortuitas ou eventuais, e do descum

primento da Legislação Sanitária. 
Essa modalidade de análise é a que mais vem sendo praticada pelos 

fiscais e, talvez por isso, a que mais acumula vícios, tais como a supe
restimação da aplicação da mesma, em detrimento de ações mais efica
zes e preventivas no ato de constatação de irregularidades, assim como 
a subutilização do laudo condenatório. Ou seja, a análise fiscal não tem 
servido para subsidiar as ações de superação do problema, ou de pre
venção. Por outro lado, esta análise apresenta menos equívocos no mo

mento de sua aplicação, do que a análise prévia e a análise de controle. 

Perícia de contraprova 

Admite-se a perícia de contraprova, embora não seja uma modali
dade de análise, propriamente dita, como um desdobramento do laudo 

. condenatório . Essa perícia estabelecida em lei e representa o direito de 
defesa que a Constituição Federal garante a qualquer um. Infelizmente, 

este direito vem sendo garantido de forma mecânica, e, assim, vem 
entrando em conflito com o direito à saúde da população, também 
garantido na Constituição. 

Definição 

A Legislação Sanitária não define, explicitamente, o que vem a ser 
uma perícia de contraprova. Esta perícia é entendida como a contesta
ção, feita pelo infrator, ao discordar do resultado condenatório da análi
se de controle ou da análise fiscal. 

O Dicionário Técnico Jurídico define contraprova como prova que 
é contraposta a outra, oferecida pela parte contrária em juízo. 

2 Outras disposições legais 

As disposições legais sobre esta questão aparecem em diversos 
parágrafos, do artigo 27, da Lei n 2 6.437/77, apresentados a seguir: "a 
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apreensão do produto ou substância consistirá na colheita de amostra 

representativa do estoque existente, a qual, dividida em três partes, será 

tomada inviolável, para que se assegurem as características de conser

vação e autenticidade, sendo uma delas, entregue ao detentor ou res

ponsável, a fim de servir como contraprova, e as duas outras imediata

mente encaminhadas ao laboratório oficial, para realização das análises 
indispensáveis 

§32 ) Será lavrado laudo minucioso e conclusivo da análise fiscal, o 

qual será arquivado no laboratório oficial, e extraídas cópias, uma para 

integrar o processo e as demais para serem entregues ao detentor ou 

responsável pelo produto ou substância e à empresa fabricante. 

§42 ) O infrator, discordando do resultado condenatório da análise, 

poderá, em separado ou juntamente com o pedido de revisão da deci

são recorrida, requerer perícia de contraprova, apresentando a amostra 

em seu poder e indicando seu próprio perito. 

§52 ) Da perícia de contraprova será lavrada ata circunstanciada, 

datada e assinada por todos os participantes, cuja primeira via integrará 

o processo, e conterá todos os quesitos formulados pelos peritos. 
§62 ) A perícia de contraprova não será efetuada se houver indícios 

de violação da amostra em poder do infrator e, nessa hipótese, prevale

cerá como definitivo o laudo condenatório. 

§ 72 ) Aplicar-se-á na perícia de contraprova o mesmo método de 

análise empregado na análise fiscal condenatória, salvo se houver con

cordância dos peritos quanto à outro. 

§82 ) A discordância entre os resultados da análise fiscal condenató

ria e da perícia de contraprova ensejará recurso à autoridade superior 

no prazo de dez dias, o qual determinará novo exame pericial, a ser rea
lizado na segunda amostra em poder do laboratório oficial. /I 

3 Interpretação e comentários 

A primeira questão latente na Perícia de Contraprova é que esta 

análise só deveria ser realizada quando, simultaneamente: 

1) O resultado analítico da análise de controle ou da análise fiscal 

do produto o classificar como impróprio para o uso; 

2) O infrator contestar o resultado da análise, e requerer, em tem

po hábil (dez dias), a perícia de contraprova; 

3) A autoridade competente julgar procedente as provas apresenta

das pelo interessado, de contestação dos resultados (veracidade) do lau

do de análise do laboratório de referência da Vigilância Sanitária. 

Infelizmente, a autoridade competente não costuma entrar no 

mérito da contestação do infrator, e concede, de imediato, autorização 



para a realização da contraprova. Assim, esquece que o produto sob exa
me foi apreendido em virtude de alguma suspeita, e até de denúncia, 

por ela apurada. 
Ademais, o laudo analítico é uma prova científica, que só pode ser 

contestada com evidências equivalentes, como, por exemplo, a apresen
tação de outros laudos. A prática tem demonstrado que a mera solicita
ção pelo infrator tem sido argumento suficiente para a concessão. O "â

nus da prova", assim, tem recaído sobre a saúde da população. 
Por outro lado, algumas questões devem ser levantadas, quanto às 

providências que o laudo condenatório desencadeia, independentemen
te da concessão, ou não, da perícia de contraprova, tais como: 

• no caso de um laudo analítico condenatório de análise de contro
le, deveria iniciar-se o processo de cancelamento do registro, paralelo à 
interdição sumária do produto e da produção do mesmo. O mesmo é 

válido para os casos das análises fiscais relativas às denúncias graves, 

como por exemplo, de óbitos. 
• todo e qualquer laudo que classificasse o produto como impróprio 

para o uso, deveria desencadear um processo de inspeção, desde a pro
dução até à distribuição do produto, conforme o resultado analítico. 

• na grande maioria dos casos, até o momento, os resultados encon
trados na contraprova confirmam aqueles da análise fiscal, e assim 
demonstram a ausência de justificativa técnico-científico da solicitação 
da contraprova, e retardam a solução do problema. 

Em resumo, instruída pela Lei 6.437/76, a perícia de contraprova é 

a repetição da análise, que reprovou o produto, perante o perito da 
empresa interessada. A contraprova é um direito assegurado ao interes
sado, mas ele deverá fazer jus ao mesmo, deverá apresentar evidências 
científicas de que o laudo condenatório está equivocado. A autoridade 
competente deverá julgar a procedência do pedido de perícia de contra

prova, lembrando que só se justifica sua concessão quando realmente o 
laudo oficial estiver sob suspeição. A autoridade deverá considerar, ain
da, que qualquer delonga desnecessária à superação da fonte de agravo 
poderá trazer danos incalculáveis à saúde dos usuários. 

Análise de desempate 

Esta análise é um desdobramento da perícia de contraprova. E se 
dá quando a discordância entre os resultados da análise de controle ou 
fiscal condenatória e da perícia de contraprova enseja recurso à autori
dade competente, a qual determinará novo exame pericial, a ser realiza
do na segunda amostra, em poder do laboratório oficial (art. 27, Lei 
6.437/77). 
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Apreensão de amostras 

Na seção anterior apresentamos e discutimos as modalidades de análi
ses previstas na Legislação Sanitária brasileira. Verificamos, também, 
serem claros os seus objetivos e os momentos de sua realização. Nesta 
seção serão apresentados e discutidos os pré-requisitos técnicos e legais, 
e os motivos para apreensão ou coleta de amostras, na perspectiva da 
abordagem laboratorial da Vigilância Sanitária. 

Segundo o art. 68 da Lei nll 6.360/76, a ação de fiscalização abran
gerá todo e qualquer produto, inclusive os dispensados de registro, em 
todas as etapas do seu ciclo de vida, da produção ao comércio. Estabe

lece, ainda, que a ação deverá ser permanente, constituindo atividasIe 
rotineira dos órgãos de fiscalização (art. 70). Estas disposições determi
nam o caráter programático das ações de Vigilância Sanitária. 

O controle pós-registro deve ser entendido como o conjunto de 
ações que a Vigilância Sanitária realiza para certificar-se de que o 
modelo tecnológico aprovado no registro foi incorporado ao produto 
final, no que se refere a matéria prima, produtos intermediários e aca
bados, embalagem, rotulagem, armazenagem, transporte, comercializa

ção, propaganda e consumo. O controle destes aspectos irá contribuir 
para assegurar a qualidade presumida no registro. Logo, o objetivo da 
fiscalização é verificar, rotineiramente se as respectivas normas estão 

sendo cumpridas. 
A apreensão de amostras não substitui a inspeção sanitária. A fis

calização é a atividade principal da Vigilância Sanitária (Lima et aI., 
1993); entre as trinta e uma infrações sanitárias (art. 10, Lei 6.437/77) 
apenas uma (inciso IV) admite apreensão de amostras (art. 23, Lei 
6.437/77). 

"A coleta de amostras para perícias técnica deve ser feita rigorosa e 
criteriosamente, como determina a Legislação, pois qualquer irregulari
dade no procedimento administrativo ou técnico invalida a medida ado
tada" (Lima et aI., 1993). 

Este é um cuidado que o agente fiscal deve sempre considerar, 
mesmo em apreensões programadas, ou seja, quando não existe suspei
ta aparente. Pois, na falta do respaldo legal, no caso de constatação de 
alguma irregularidade no produto as medidas corretivas terão que espe
rar nova apreensão e haverá retardamento na superação do problema. 

Em resumo, as funções da apreensão de amostras, para as análises 

previstas em lei, são: 
• concluir o ciclo de inspeção, e dar ênfase às provas; 
• retroalimentar o processo de inspeção. 
A "pior função" da apreensão é a de substituir a fiscalização! 



Termo de apreensão de amostra (TAA) ou termo 

de coleta de amostras (TCA) 

Em linguagem jurídica, não existe apreensão, sem o respectivo 

TAA, termo que vincula o produto ao processo administrativo para apu

ração de possíveis irregularidades. O TAA deve considerar ainda que 

"as infrações decorrentes de fraude, falsificação ou adulteração deverão 

ser declaradas explicitamente pelas autoridades sanitárias nos proces

sos de apuração da infração, para possibilitar a caracterização de crime 
contra a Saúde Pública previsto no Código Penal.. ." (Lima et aI., 1993). 

Do ponto de vista da Saúde Pública, a menção dos motivos da 

apreensão é fundamental para orientar e diferenciar a abordagem labo
ratorial. Se durante uma inspeção numa planta fabril, ou do processo 

produtivo, o fiscal suspeitar de irregularidades em alguma etapa ou pro

cedimento, ele deverá fazer a apreensão e relatar minuciosamente o 

observado . Neste caso, o laboratório deverá dar primazia aos testes 

capazes de elucidar o problema, para assim consubstanciar as medidas 

cabíveis em Lei, no sentido de sanar o problema e de criar condições 
para que não haja reincidência do mesmo. Nem sempre, no entanto, os 

testes preconizados nas farmacopéias permitem a elucidação , principal

mente quando existe mudança de tecnologia no processo de obtenção 

da matéria prima, ou quando , ao contrário, se utilizam tecnologias 

arcaicas, que levam a contaminações não previstas da substância ou do 

produto em pauta. 

No TAA ou no TCA não se precisa especificar o tipo de teste a ser 
solicitado (químico, físico-químico, microbiológico, etc), pois esse tipo 
de informação não elucida as questões em pauta . Além do mais, na divi
são de trabalho das ações de Vigilância Sanitária, a determinação dos 

testes é de inteira responsabilidade dos laboratórios oficiais, instruídos 

pela Legislação Sanitária, como o veremos adiante. 
O art. 12 da Lei nu 6.437/77, ao instruir a apuração de infrações à 

Legislação Sanitária, estabelece a apuração em processo administrativo 
próprio, iniciado com a lavratura de auto de infração, observados os 
ritos e prazos estabelecidos. A lavratura do auto que a lei determina 

para apreender amostras para a realização das análises previstas na 
legislação (controle ou fiscal), é um termo (de coleta ou apreensão) 
onde, além de se especificar') motivo (rotina ou suspeita), descrever o 

produto, e o local da apreensão, se deverão relacionar os dispositivos 
legais ou regulamentares (lei, decreto, portana, etc. e respectivo artigo) 

que tipificam a infração e fundamentam a ação . 
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Boas Práticas 

de Fabricação 

Apreensão programada 

É de praxe associar programas de fiscalização a apreensão de amos

tras. A apreensão se dá após uma inspeção a uma planta fabril, por 

exemplo, para se (com)provar se as normas de Boas Práticas de Fabrica

ção (BPF) estão sendo devidamente aplicadas. As BPF são um conjunto 

de normas de especificação dos procedimentos de produção, que o 

fabricante deve cumprir para garantir produtos de boa qualidade. Essas 

normas abrangem todas as etapas de produção, estabelecem os contro

les necessários, como os laboratoriais, dos equipamentos, das embala

gens e rotulagens, do armazenamento e da quarentena, da higiene e 

limpeza, etc. As normas dizem respeito, enfim, a todo e qualquer pro

cedimento que possa interferir na qualidade final do produto. 

Só após a comprovação da aplicação das BPF, deveriam ser apreen

didas amostras de matérias primas e de produtos acabados. O objetivo 

da coleta de amostras, sob estas condições, é verificar outros aspectos, 

que o fiscal, a olho nu, não pode constatar, como se o fabricante está 

utilizando a matéria prima adequada, ou se o produto final incorporou 

a qualidade mínima exigida nas normas. Sem as BPF, de nada adianta 

apreender amostras, pois fontes de possíveis danos à saúde podem estar 

presentes, ou não, no lote apreendido. 

A execução de análises laboratoriais decorrente das ações progra

madas não apresentam, a princípio, maiores problemas para a Vigilân

cia Sanitária. Por serem programadas, são mais flexíveis quanto à 
quantidade de unidade amostral por lote. Os testes, por sua vez, 

podem ser escolhidos segundo o grau de complexidade da linha de pro

dução ou da tecnologia utilizada; para os produtos injetáveis, por 

exemplo, o teste de esterilidade é fundamental; para os anticoncepcio
nais o teste para verificar a uniformidade de conteúdo dos comprimi
dos é fundamental. 

Os programas de fiscalização do transporte, da distribuição ou do 

comércio também deveriam valer-se da apreensão de amostras, a fim 

de se verificar se algum fator, por exemplo, de clima ou de empilha
mento, está interferindo na perda de qualidade do produto . Mas para 

essas coletas de amostras serem efetivas no diagnóstico da fonte de 

agravo, é preciso a produção seguir rigorosamente as BPF, para não se 

correr o risco de se mascarar a fonte do problema, e de se esvaziarem 

os objetivos do programa. 

Os programas de apreensões devem ser detalhados em todos os 

aspectos, tais como: os objetivos que se pretende alcançar, os critérios 

da eleição dos produtos, os aspectos a serem avaliados e a necessidade, 

ou não, da participação de um laboratório oficial. Se houver essa neces-



sidade, o laboratório oficial deverá estar presente na elaboração do pro
grama, ajudando a definir o número de amostras, a quantidade amos

tral por lote e o plano de amostragem. 
A participação do laboratório pode ser dispensada, por exemplo, 

no programa para verificar a aplicação da Denominação Comum 
Brasileira prevista no Decreto dos Genéricos, já que se avaliará a rotu
lagem dos produtos. Para se ter uma idéia das implicações de progra
mas dessa natureza, em 1996 se realizou um estudo sobre as os dizeres 
das rotulagens dos fitoterápicos, e houve reprovação em 99% das 
apreensões efetuadas (Silva & Carvalheiro, 1995). 

Programas de apreensão possibilitam um diagnóstico de situação, 

e alimentam o caráter preventivo das ações de Vigilância Sanitária. 
Infelizmente ainda são incipientes as ações programadas de fiscaliza

ção, inclusive de apreensões previstas em lei, como as das análises de 

controle. 

Apreensão por denúncias 

A denúncia de possíveis irregularidades, feitas por usuários ou por 
profissionais de saúde, é uma importante fonte de informação para as 

autoridades da Vigilância Sanitária, pois, por mais bem estruturado que 
esteja o sistema, sempre haverá dúvidas quanto à qualidade dos produ
tos. A denúncia - ao acionar as autoridades para a tomada de providên
cias - é um exercício do direito de cidadania. 

Ao contrário do que vem ocorrendo, a apreensão por denúncia deve 
se restringir ao caráter eventual da ação de fiscalização. E não deve ser a 

única rotina dos órgãos de Vigilância Sanitária. O fato gerador da denún
cia deve ser devidamente apurado pelo fiscal, para se verificar a proce
dência, ou não, da denúncia. Assim, se deverá resgatar o caráter investi
gador das ações de Vigilância Sanitária, e eliminar, definitivamente, 
apreensões mecânicas, destituídas dos objetivos sanitários. 

Uma denúncia bem apurada, com relato circunstanciado, poderá 
permitir uma abordagem laboratorial incisiva sobre as possíveis fontes 
de agravos, e dará agilidade ao processo de elucidação dos fatos. Tam
bém poderá permitir uma investigação da relação de causalidade entre 
a fonte (produção, transporte, armazenamento do produto) e o evento 
identificado. E possibilitará a superação das fontes de agravos, assim 
como a correção de possíveis falhas nos instrumentos de fiscalização, 
como por exemplo, na norma de inspeção, no treinamento dos fiscais 
ou no método de análise oficial. Definições da quantidade de unidades 
amostrais e do número de amostras a serem apreendidas se relacionam 
com os fatos que se pretende elucidar. 

Avaliação da qualidade 291 



292 Avaliação da qualidade 

inversão do ônus 

da prova 

Apreensão de produto com alteração 
ou adulteração evidente 

Produtos com alterações ou adulterações evidentes requerem res
postas rápidas do sistema de Vigilância Sanitária, pois, como se desco
nhece a extensão do evento, enquanto o mesmo não for elucidado pode
rá haver danos incalculáveis para a saúde dos usuários. A contamina
ção microbiológica de um alimento, por exemplo, só se torna visível, 
aos olhos do usuário, na dependência de fatores como a temperatura e 

o tempo, entre outros. Mas o micro organismo continua latente, a espe
ra, apenas, de condições ideais de crescimento, e a proliferação pode 
desencadear-se no organismo humano. 

A legislação determina a obrigatoriedade da interdição cautelar, 
sempre que houver indícios evidentes de perigo iminente para a saúde 
(parágrafo 2Q do art. 23 da Lei 6.437/77). Além da remessa da apreensão 
ao laboratório oficial, o agente deve acionar a Vigilância Sanitária do 
Estado em que se fabrica o produto, para rastrear, localizar e interditar 

o(s) lote(s) envolvido(s), assim como exigir, do fabricante, a elucidação 
da fonte do problema e a adoção das providências estabelecidas no 
Código de Defesa do Consumidor (recolher produtos defeituosos, 
alertar a comunidade, entre outras) . 

A seguir apresentaremos duas situações comuns neste tipo de irre
gularidade. 

1) Algumas unidades, de um mesmo lote, apresentam um mesmo 
defeito: a elucidação desse tipo de problema vai além da avaliação ana
lítica executada pelo laboratório oficial. 

Em primeiro lugar porque as possíveis causas são inúmeras: falta 
de estabilidade do produto, defeitos, ou impropriedades, na embalagem, 
condições impróprias de transporte e/ou armazenamento, esses fatores 
associados, etc; a maior parte dessas averiguações escapam ao alcance 
do laboratório oficial, e exigem uma intervenção conjunta dos agentes 
fiscais e o produtor. Além disso, alguns dos testes realizados nos ensaios, 
como o da estabilidade do produto, em geral, demandam muito tempo e 
requerem uma grande quantidade de amostra, nem sempre disponível; 
e a solução do problema deve ser rápida. 

Sendo assim, se a irregularidade constatada indica não estar o lote 
conforme a qualidade mínima exigida em lei, cabe ao fabricante escla
recer a origem da baixa qualidade do produto. Essa é a chamada inver

são do ônus da prova, garantida pelo Código do Consumidor! O fabri
cante tem a obrigação de demonstrar, à Vigilância Sanitária que, não 
apenas detectou a(s) causa(s) da baixa qualidade do produto, mas a ex
tensão do problema e, principalmente, que as falhas encontradas foram 



superadas. Em outras palavras, o fabricante tem de demonstrar que a 
produção voltou a ser digna da concessão de autorização de funciona

mento, e que a fonte de agravo à saúde está superada. O papel do labo

ratório oficial, nestes casos, é o de, quando solicitado, ajudar na avalia
ção da documentação apresentada pelo fabricante, ou de analisar outros 

lotes. 
2) Unidades de diferentes lotes apresentam o mesmo tipo de 

irregularidade: a questão é mais grave, pois compromete toda a linha 

de produção. Nestes casos, deverão ser acionados a Vigilância do Esta

do no qual está o fabricante e o Ministério da Saúde, para proceder à 

interdição da produção, a averiguação dos problemas e à revisão da 

concessão de registro, pelo menos no que se refere à estabilidade do 

produto. 
Só após se constatar a superação de todas as fontes de agravos, 

devem ser apreendidas amostras para a realização de análises de con

trole, conforme se discutiu na seção anterior. Todos os informes sobre 
os fatos apurados devem ser encaminhados ao laboratório oficial que, 

neste caso, dará prioridade aos testes relacionados com a fonte de agra

vo, e realizará testes complementares, para verificar a capacidade de 

retomada da produção. 
Os dois casos descritos requerem um bom entrosamento com o 

laboratório oficial de referência - os Laboratórios Centrais de Saúde 
Pública (LACENs), ou o INCQS. Pela natureza da irregularidade consta

tada, além da descrição minuciosa dos fatos, a apreensão deve ser reali

zada não em triplicata, como estabelece art. 27 da Lei 6.437/77, e sim 

em apreensão única (parágrafo 12 do mesmo artigo e lei); nessa apreen

são todas as unidades amostrais devem ser reunidas, incluindo as com 

evidentes problemas de qualidade, para, assim, ajudar nos estudos de 

probabilidade de possíveis causas. 

Em resumo, a apreensão de amostra, para a realização das análises 
previstas em lei, é mais um elemento do conjunto de ações da Vigilân
cia Sanitária. Para a apreensão poder cumprir seus objetivos, é necessá
rio seguir critérios para a escolha do momento de realização da mesma, 
e haver rigor na aplicação da legislação. 

Nesse sentido, o TAA, ou o TCA, além de representarem a lavratu
ra do auto de fiscalização, são o elo de ligação entre a inspeção e a ava
liação analítica. Desse elo dependerá o estabelecimento da relação de 

causalidade entre os fatos apurados (inspeção) e o evento identificado 

(avaliação analítica) . Para tal, a descrição minuciosa das suspeitas da 

inspeção deve acompanhar as amostras apreendidas, e orientar a abor
dagem analítica, para a elucidação do problema, a cargo do laboratório 

oficial. 
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Laboratório Oficial 

Avaliação analítica 

Na seção anterior se discutiu a apreensão como mais um elemento do 
conjunto de ações da fiscalização sanitária, e as implicações da mesma 
nas atividades de avaliação laboratorial da Vigilância Sanitária. Nesta 
seção discutiremos a função, o método e as peculariedades da avaliação 
analítica efetuada pelo Laboratório Oficial (1.0.). 

O o~jetivo de qualquer ação de Vigilância Sanitária é verificar o 

cumprimento da legislação. Dito isto, a principal função da avaliação 
analítica efetuada por um 1.0. é fornecer subsídios para a ação da fis
calização, no sentido de elucidar dúvidas quanto à qualidade mínima 
dos produtos sujeitos à Vigilância Sanitária. 

Independente da modalidade de análise, e das causas que a moti
varam, existe uma interface técnica entre a apreensão, ou coleta, de 
amostras e a abordagem analítica: o 1.0. só poderá dirimir suspeitas 
efetivamente levantadas pela fiscalização. Se o termo de apreensão 
declara ser a apreensão uma análise de controle, o 1.0. saberá exatamen
te que está sendo julgada a conformidade do produto com os termos con
cedidos no registro. Assim realizará todos os testes preconizados para o 

produto, inclusive a análise de rotulagem, de embalagem, etc. O único 
pré-requisito técnico é a suficiência de unidades amostrais para a reali
zação dos testes. 

Em contrapartida, o mesmo não se pode dizer se o termo de 
apreensão simplesmente declara ser a análise uma análise fiscal. Se não 
houver nenhuma informação adicional no TAA, a abordagem laborato
rial será mecânica, restringindo-se à verificação da conformidade. E 
nenhuma estratégia de investigação será acionada para dirimir suspei

tas, caso existam. 

Monografia oficial 

O L.O. deve ater-se, estritamente, ao estabelecido em lei, como 
qualquer agente de Vigilância Sanitária. A Lei nU 6.360/76 determina "
para efeito de fiscalização sanitária, os ensaios destinados à verificação 
da eficiência da fórmula serão realizados em consonância com as nor
mas fixadas pelo Ministério da Saúde" (art. 73). 

Já o art. 62, discrimina as diretrizes e a filosofia da fiscalização que 
os laboratórios da Vigilância Sanitária devem observar, ao classificarem 
como alterado, adulterado ou impróprio para o uso o medicamento, a 
droga e o insumo farmacêutico: 

1) Que houver sido misturado ou acondicionado com substâncias 
que modifiquem seu valor terapêutico, ou a finalidade a que se destine; 



2) Quando houver sido retirado, ou falsificado, no todo ou em par
te, elemento integrante de sua composição normal, ou substituído por 

outro de qualidade inferior, ou modificada a dosagem, ou lhe tiver sido 
acrescentada substância estranha à sua composição, de modo que esta 
se torne diferente da fórmula constante do registro; 

3) Cujo volume não corresponder à quantidade aprovada; 
4) Quando sua condição de pureza, qualidade e autenticidade não 

satisfizerem as exigências da Farmacopéia Brasileira, ou de outros códi

gos adotados pelo Ministério da Saúde. 
Parágrafo único: ocorrendo alteração pela ação do tempo, ou causa 

estranha à responsabilidade do técnico, ou da empresa, fica esta obriga
da a retirar imediatamente o produto do comércio, para correção ou 
substituição, sob pena de incorrer em infração sanitária. 

Embora o art. 62 da Lei n Q 6.360/76 seja específico para produtos 
farmacêuticos, os mesmos princípios praticamente se asseguram para 
os outros produtos de interesse da saúde. 

Na ordem dos artigos, primeiro a Lei estabelece o que se considera 
"alterado, adulterado ou impróprio para o uso"; a seguir, determina 

como se efetuará a fiscalização, no L. O.: a avaliação analítica seguirá 
normas que estabelecem o limite da qualidade, fora do qual ficam com
prometidos ou o binômio risco/benefício ou a qualidade presumida no 
registro. 

Outra característica das normas é não retratarem o modelo ideal, 
mas o admissível, negociado com as partes interessadas. Salvo exceção, 
as normas não estabelecem valores nominais, mas limites de tolerância, 
tendo, portanto, caráter de norma mínima. 

As normas oficiais devem incorporar o padrão mínimo de qualida

de, suficiente, no entender do Estado, para a aceitação do produto, ten
do em vista as tecnologias de produção em uso no país. Em termos obje

tivos, a norma oficial representa o risco aceitável, num dado momento, 
e face ao conhecimento já acumulado, e incorpora o reconhecimento 
social do risco e a necessidade de controle do mesmo. 

O conjunto de normas aplicadas, especificamente, à avaliação ana
lítica chama-se Monografia Oficial (M.O.); o objetivo da mesma é esta
belecer padrões para a tomada de decisão quanto à aceitação ou à recu
sa de produtos. 

A M.O. estabelece os testes e especifica procedimentos, tipos e 
limites de contaminantes e os métodos de controle para qualquer um 
dos aspectos a comprometer a qualidade presumível do produto. As 
Monografias Oficiais devem refletir todas as situações de riscos ineren
tes aos processos tecnológicos, abranger desde a síntese da matéria pri
ma até os limitantes, e/ou condicionantes, da industrialização do produ-
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to. E especificar os testes para determinar a identidade, o teor, e a pure

za da matéria prima e do produto acabado. 

Uma outra característica da M .O. é ser específica para a substân

cia, ou produto, a ser analisado, independentemente do fabricante. 

Deve, também, aplicar-se a qualquer tamanho amostral, independente

mente de sua representatividade em relação ao tamanho do lote, graças 

ao princípio de independência do sistema de amostragem (Vernengo, 

1992). Essa independência da amostra se deve ao princípio de que qual

quer unidade do produto disponível no mercado deve estar contida nos 
limites estabelecidos pela M.O. 

As características acima descritas elevam as M.O. ao status de Nor-
0::> mas Positivas de Ordem Pública, que, em qualquer disputa legal, preva

lecem! Em conseqüência, os Laboratórios Oficiais se vêem obrigados a 

aplicá-las na avaliação laboratorial das análises previstas nas leis, salvo 

nos casos de inexistência de norma específica e/ou nos de agravos inu

sitados à saúde. 

Os fabricantes não são obrigados a utilizar os métodos analíticos 

descritos na M.O. para o controle de qualidade do seu produto. Sendo a 

Garantia da Qualidade de inteira responsabilidade do fabricante, ele 

poderá eleger qualquer sistema de controle, desde que observe os limi

tes de tolerância estabelecidos nas normas. 

Peculiaridades e limitantes da avaliação analítica 

O alvo principal da avaliação laboratorial da Vigilância Sanitá

ria é a realização de testes que se relacionam com a segurança dos 

produtos. Ou seja, é a verificação da presença de determinados conta

minantes, ou sua quantificação, nos casos de limites preestabeleci
dos na Monografia Oficial. Os testes relacionados com a eficácia do 

produto, de um modo geral, se restringem à identificação e à quantifi

cação daIs) substância(s) que, segundo se declara no registro, têm esta 

função. 

A diferença entre a avaliação analítica da Vigilância Sanitária e o 

controle de qualidade da indústria começa pela definição legal. A 

seguir, vem a eleição do padrão que esta última irá assumir como filo

sofia de produção. Para melhor compreendermos esta afirmação alguns 

fatos são úteis: 

1) O Inciso XV, do art. 32 , da Lei 6.360/76, define controle de qua

lidade como o "conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer 

momento, a produção de lotes de medicamentos e demais produtos 

abrangidos por esta Lei que satisfaçam as normas de atividade, pureza, 

eficácia e inocuidade." 



Não é função do L.O. garantir a qualidade de qualquer linha de 

produção, ou realizar controle de qualidade; estas são funções do fabri

cante. Por isso, o termo mais apropriado para definir a função do L.O. 

não seria controle de qualidade, e sim avaliação da qualidade analítica, 

ou avaliação laboratorial, entendida como a que se deve efetuar para se 

assegurar a qualidade mínima de um produto. 

2) Ao solicitar o registro do produto, o fabricante declara as quanti

dades de cada um dos componentes, apresenta estudos que demons

trem serem as mesmas suficientes para assegurarem a eficácia demons

trada e apresenta as reações adversas associadas a estas quantidades. 

A M.O. determina, por sua vez, os limites mínimos, fora dos quais 

a relação risco/benefício aprovada fica comprometida. O critério a nor

tear a escolha de cada um dos limites é a viabilidade, em se consideran

do as tecnologias à disposição, no país, e o fator de variação do proces

so produtivo. Por isso os limites não são nominais e, sim, limites de 

tolerância. E podem variar, por exemplo, de 90% a 115% do valor decla

rado! 

3) Para o fabricante, essa variação representa o limite que seu pro
duto acabado tem que respeitar. Ele pode estabelecer, por exemplo, que 

o padrão do seu produto é 100% e, que a variação do seu processo pro

dutivo será de mais ou menos 2%, e, ainda, que qualquer lote a não 

atender esta meta será descartado ou reprocessado. Esta é uma meta 

completamente viável e que só depende da tecnologia utilizada e dos 

cuidados necessários a seu cumprimento. 

O fabricante idôneo não vai admitir liberar um lote que sai da 

linha de produção com o teor próximo a um dos limites extremos, ten

do em vista que esse limite deverá manter-se estável até o último dia 

do prazo de validade. 
Como o produtor dispõe de todos os dados sobre a produção, pode 

elevar, ao máximo, seus parâmetros de controle, baseando-se em planos 
de amostragem estatísticos, nas Boas Práticas de Produção e na valida
ção de todas as etapas do processo produtivo (Ministério da Saúde, 

1994). O respeito a esses parâmetros irá garantir a produção de lotes 

homogêneos e, assim, o cumprimento das metas estabelecidas pela filo

sofia de qualidade adotada pela empresa. Existem inúmeras técnicas 

disponíveis para se alcançar esta meta. 

Quando uma apreensão entra no L.O., são várias as incógnitas de 

difícil elucidação. Desconhece-se o processo de síntese da matéria pri

ma utilizada e se supõe que a mesma tenha a qualidade estabelecida na 

M.O., fundamental para a qualidade do produto final. Em geral não se 

repetem, no produto acabado, os testes de contaminantes previstos para 

a matéria prima, por exemplo. Segue-se o princípio de ser homogêneo o 
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lote apreendido, embora o uso equivocado do conceito de lote invalide 

este princípio (Marques, 1992). E tantos outros questionamentos reite

ram a premissa mencionada na seção anterior: ou se assegura o cum

primento das BNF, ou a capacidade de detecção de possíveis fontes de 

agravos à saúde, através da apreensão de amostra, torna-se casual. 

Pelo acima exposto, e considerando-se as questões apresentadas 

nas seções anteriores, os objetivos dos 1.0. se diferenciam, em muitos 

aspectos, dos laboratórios de controle de qualidade de qualquer linha 

de produção, embora técnicas e métodos utilizados sejam praticamente 
os mesmos. Isto porque: 

1) Independentemente do universo amostral apreendido, o laudo 

analítico do 1.0. representa uma fotografia instantânea do produto ao 

chegar ao consumidor, mostra se o produto preenche, ou não, as carac

terísticas mínimas de qualidade estabelecidas na Legislação Sanitária . 

2) Esta fotografia deverá informar à Vigilância Sanitária da necessi

dade, ou não, de intervenção na fonte de agravo. Independentemente 
dos motivos da apreensão, o laudo oficial assinala uma irregularidade, 

que precisa ser superada. 

As normas referidas não são estáticas e vêm sofrendo sucessivas 

revisões, na busca de acompanhar o conhecimento científico do risco e 

o desenvolvimento tecnológico da produção. Falta, na Legislação Sani
tária, explicitar que, na ausência de um teste específico para elucidação 

de agravos à saúde, prevalecerão os últimos conhecimentos científicos 

sobre o assunto. Tal dispositivo legal faz-se necessário devido ao grande 

número de eventos nocivos que não constam e que, em alguns casos 

específicos, não deveriam constar nas M.O., uma vez que são conheci

mentos e técnicas, básicos, de domínio das tecnologias de produção . 

Também é importante a existência de uma defasagem muito grande 
entre as descobertas científicas e a elaboração de normas legais, estas 
últimas dependem de negociações políticas, e só absorvem o conheci

mento científico muito tempo depois. 

Recentemente, por exemplo, uma suspensão injetável foi apreendi

da por estar causando abscesso estéril em vários usuários, além de 
entupimento da agulha, entupimento que obrigava a se espetar os 

pacientes mais de uma vez. Após estudo exaustivo, se constatou irregu

laridade na granulometria do pó do injetável, bem acima das especifica

ções' dos livros especializados, inclusive nas descrições, no capítulo de 

generalidades, da Farmacopéia Brasileira, 4" Edição. Após a associação 

do agravo à saúde com o tamanho das partículas em suspensão, a 

Comissão de Revisão Permanente da Farmacopéia brasileira achou por 

bem suprimir esta especificação, sob a alegação de que nenhuma outra 

farmacopéia determinava tal limite. A comissão esqueceu assim, que as 



farmacopéias nacionais devem refletir o estágio de desenvolvimento 

tecnológico e industrial do país, ou não têm sentido de existir! Mais 

uma vez, o ônus da prova recaiu sobre a saúde da população. Por outro 

lado, a comissão estabeleceu que a partir de agora as suspensões nacio

nais ou importadas podem ter o tamanho de partícula que os fabrican

tes decidirem. 
Se existe alguma suspeita, a Lei n2 6.360/76 exige a apuração exaus

tiva das possíveis fontes causadoras do dano. É o caso da "verificação 
de ocorrência fortuita ou eventual", a que se refere a definição legal da 

Análise Fiscal (inciso XXXI do art. 32 do Decreto 79.094/77). Nunca é 
demais lembrar que os artigos 62 e 72 da Lei n2 6.360/76, estabelecem: 

"a comprovação que determinado produto, até então considerado útil, é 

nocivo á saúde, ou não preenche requisitos estabelecidos na lei implica 

na sua imediata retirada do mercado." (art. 62 ). "Como medida de segu

rança sanitária e à vista de razões fundamentadas do órgão competente, 

poderá o Ministério da Saúde, a qualquer momento, suspender a fabri

cação e venda de qualquer produto de que trata esta Lei, que embora 

registrado, se torne suspeito de ter efeitos nocivos à saúde humana." 
(art. 72 ) 

A avaliação analítica efetuada pelo Laboratório Oficial, tal como 

regulamentada pela Legislação Sanitária, reflete a "percepção" estatal 

do risco à saúde. E se materializa em normas jurídicas, a serem obser

vadas pelo setor fabril, e fiscalizadas pelos laboratórios da Vigilância 

Sanitária. 

Em outras palavras, ao setor privado tudo é permitido, desde que 
as normas jurídicas nada digam em contrário; cabe ao setor privado 

observar a Lei. Em contrapartida, ao setor público, cabe a estrita apli
cação da Lei. E quando esta se revela insuficiente para proteger a saúde 
da população, cabe-lhe propor a modificação, ou a criação de novas nor

mas legais, embasadas nas identificações das novas fontes de agravos à 

saúde. Daí resulta a necessidade de avaliação permanente e contínua. 
A interpretação da Legislação Sanitária em vigor nos leva a con

cluir que a Monografia Oficial, além de ser considerada o padrão míni

mo de qualidade para a aceitação do produto no mercado, objetiva asse
gurar a eficácia e a segurança do mesmo. Assim, os testes descritos na 

M .O., deverão ser realizados a qualquer momento (caráter rotineiro da 
análise fiscal). sem prejuízo de outros testes que o laboratório julgue 
necessário para elucidar denúncias de sinistros, ou qualquer outra irre

gularidade. 

"A característica fundamental das atividades do laboratório de Saú
de Pública é contribuir para o estudo das soluções pertinentes aos prin

cipais agravos que comprometem a manutenção da Saúde do cidadão. 
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Para tanto, deve alimentar o Sistema de Saúde com as informações 
necessárias para a adequada tomada de decisão quanto às medidas de 
Controle a serem adotadas pela Sociedade e seus órgãos envolvidos com 
a preservação das condições globais do bem-estar da Coletividade" 
(Moura, 1992). 

Referências bibliográficas básicas 

BRASIL, 1929. Introdução da Farmacopéia Brasileira. 4' Edição. 
EDUARDO, Maria Bernadete de Paula, 1998. Vigilãncia Sanitária. V. 8., São Paulo: Facul

dade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. 
LIMA, Luis Felipe Moreira et alI., 1993. Vigilãncia Sanitária de medicamentos e correlatos. 

Rio de Janeiro: Qualitymark. 
MARQUES, Luis Carlos., 1992. Produção e Comercialização de Fitoterápicos no Paraná: uma 

Abordagem de Vigilãncia Sanitária. [Tese - Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Ciências Biológicas. Paraná.] 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA, 1994. Boas práti

cas para a fabricação de produtos farmacêuticos: Comitê de peritos da OMS em espe
cificações para preparados farmacêuticos - trigésimo segundo relatório/Tradução de 
Janil Elias Sultanus Cordeiro e Maria Gisela Piros, Brasília. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE., 1998. Manual de Coleta de Amostras de Produtos Sujeitos a Vigi

láncia Sanitária. Rio deJaneiro: INCQS/Fiocruz. 
MOURA, Anísio de, 1992. Perspectivas do IAL enquanto Laboratório de Saúde Pública. 

Prefácio ln: Instituto Adolfo Lutz - 100 anos de Laboratório de Saúde. Org. ANTUNES, 
José Leopoldo Ferreira; NASCIMENTO, Claudia Barleta; NASSI, Lúcia Castilho; 
PREGNOLATTO, Neus Pascvet. São Paulo: Editora Letras & Letras. 

OMS, OPAS, 1989. Pauta para el estabelecimento de un programa nacional de control de 

medicamentos. Guatemala. 
OMS, 1990. Comité de expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones 

farmacéuticas. Serie de Informes Técnicos. 310 1790):34-51. 
PILATI, ].1., 1995. A Lei no 8.080/90 e a Vigilãncia Sanitária: Um estudo descritivo . [Tese de 

Doutorado - Universidade Federal de Santa Catarina/Centro de Ciências Jurídicas. 
Santa Catarina]. 

SILVA, De Plácido, 1998. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense. 
SILVA, Ana Celia Pessoa da & CARVALHEIRO, M.V.S., 1995. Consumo de produtos "natu

rais": Um problema de saúde pública. Anais do III Congresso Brasileiro de Vigilância 
de Medicamentos. São Paulo. 

VERNENGO, M.J., 1994. Utilizacion de las normas farmacopeicas en el control de los medi
camentos. Buenos Aires. Imimeo). 

Legislação básica 

DECRETO LEI no 986 de 21 de outubro de 1969: institui normas básicas sobre alimentos. 
LEI no 6.360, de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correIa tos, cosmé
ticos saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 



LEI nO 6.437, de 20 e agosto de 1977: configura infrações à Legislação Sanitária Federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá c utras providências. 

DECRETO nO 79.094 de 5 de janeiro de 1977: :'egulamenta a Lei no 6.360 de 23 de setem
bro de 1976, que submete, ao Sistema de Vigilância Sanitária, os medicamentos, 
insumos farmacêuticos, drogas correia tos, cosméticos, produtos de higiene, sanean
tes e outros. 

PORTARIA MS/Bsb no 399, de 6 de dezembro de 1997: normatiza as atribuições das auto
ridades sanitárias competentes, na aplicação da Legislação Sanitária e, especialmen
te da Lei no 6.437/77. 
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