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1- coNsTITuIçAo, FINALIDADE E coMPoslçAo

A presente Comissão Parlarnentar de Inquérito foi constituIda em virtude de
requerirnento subscrito pelo Deputado Irani Barbosa e outros, publicado no "Diário do
Legislativo" de 10/7/98.

Ensejaram sua constituição os fatos gravIssirnos, denunciados por toda a mIdia,
relacionados a falsificação de medicamentos, a sua comercialização inadequada e,
principalmente, a utilizaçao desses produtos pela rede piThlica hospitalar. A magnitude do
problema, que envolveu ate mesmo laboratórios renomados vinculados a empresas
multinacionais, acabou por deixar toda a sociedade alarmada.

A saüde ptlblica se viu totalmente vulnerável, devido a falta de controle das
autoridades sobre a ação criminosa de todos aqueles que se envolveram na fraude, o que
ficou evidenciado corn a efetiva distribuiçao, por parte da rede credenciada do Sistema
Unico de Satide - SUS -, de medicamentos falsificados, corno o Androcur, por exemplo.

Estava também em discussão a conduta ética tanto dos profissionais, quanto das
empresas (fabricantes e distribuidoras) porventura envolvidas nas irregularidades
denunciadas.

A CPI surgiu, pois, como forma de apurar o ocorrido e apontar soluçoes para esse
problema que tanto aflige a populaçao. Corn sua instauração, criou-se mais urn foro onde o
terna poderia ser analisado corn profundidade, evidenternente dentro dos limites impostos
pela Lei Federal 1.079/5 1, que dispöe sobre a cornpetência das CPIs.

Para compor a CPI foram indicados Os seguintes Deputados:

Efetivos:
Adelmo Carneiro Ledo; Alencar da Silveira Junior; Antonio Roberto; Carlos Pimenta;

Irani Barbosa; Isabel do Nascimento e Wilson Pires.

Suplentes:
Agostinho Patrüs; Alberto Pinto Coelho; Gilrnar Machado; Ivair Nogueira; Jorge

Eduardo; Rêmolo Aloise e Miguel Barbosa.

Foram eleitos para dirigir os trabaihos da CPI os Deputados Wilson Pires, Presidente,
e Antonio Roberto, Vice-Presidente. Como relator foi designado o Deputado Adelmo
Carneiro Ledo.



2- DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

2.1 - Reuniöes realizadas

A CPI realizou 9 (nove) reuniOes ordinárias, 8 (oito) extraordinárias e 2 (duas)
especiais, por via das quais colheu depoimentos de autoridades elou pessoas envolvidas corn
o assunto, que pudessern subsidiar os seus trabaihos. Foram efetuadas, ainda, duas visitas
externas, uma A 1 a Delegacia de Poilcia da cidade de Santo André, em São Paulo e outra a
Penitenciária Dutra Ladeira, na cidade de Ribeirão das Neves.

2.2 - Depoimentos coihidos

Como forma de ellucidar as questöes relativas a falsificação de medicamentos, a sua
comercialização e armazenamento, bern como a entrada desses produtos na rede hospitalar
piIblica e privada, a CPI colheu diversos depoimentos. A oitiva das pessoas envolvidas em
todo o processo ocorreu nas reuniöes ordinárias, extraordinárias e também nas visitas
externas realizadas pela Comissão.

Conforme consta da relaçao transcrita, foram coihidos depoimentos de representantes
de todos os segmentos: laboratórios, distribuidores, farmácias, sindicatos, hospitais piIblicos
e privados, PROCON's, vigilância sanitária, etc. Procurou-se, por essa via, apurar as
principais irregularidades ocorridas, desde a fabricaçao do produto ate sua chegada ao
consumidor final.

Estão relacionadas, a seguir, todas as pessoas ouvidas nas reuniöes ordinárias e
extraordinárias da CPI:

1. Dr. Jtilio César Martins Siqueira, Superintendente da Vigilância Sanitária da
Secretaria de Estado da Satide de Minas Gerais (fis. 109 e segs.).

2. Dr. João Batista de Souza, Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária Municipal de
Belo Horizonte (fis. 109 e segs.).

3. Dr. Célio Celso, Diretor da Faculdade de Farmácia da UFMG (fis. 109 e segs.).

4. Dra. Renata Loiola Souto, Presidente do Conseiho Regional de FarmáciafMG (fis.
199 e segs.).



5. Dr. Helvécio Lopes de Faria, Diretor de Assuntos Poifticos do Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais, representando a Dra. Samira Nadim Abou-Yd, Presidente
daquele Sindicato (fis. 199 e segs.).

6. Dr. Roberto Porto Fonseca, Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel Dias -
FUNED (fis. 199 e segs.).

7. Dr. Luiz Antonio Marinho Pereira, Vice-Presidente do Conseiho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (fis. 199 e segs.).

8. Marco Aurélio Lopes dos Santos, Delegado Adjunto da Delegacia Especializada de
Ordem Econômica (fis. 199 e segs.).

9. Sra. Wanda Braga Dias, fliha de vItima de medicamento falsificado (fis. 317 e
segs.).

10. Sra. Edna Fatima Amâncio dos Santos, filha de vItima de medicamento falsificado
(fis. 327 e segs.).

11. Sra. Natalia Ramos, fliha de vItima de medicamento falsificado (fls. 332 e segs.).

12. Sr. Marcelo Mussara Gamero, representando o Presidente da Federaço das
Empresas de Transporte Rodoviário de Carga de Minas Gerais (fis. 332 e segs.).

13. Dr. Tadeu de Moura Ramos, Coordenador do Niicleo de Processamento de
Informaçoes sobre Remédios Falsificados da PolIcia Federal em Minas Gerais (fis. 364 c
segs.).

14. Dr. Rogério Santos, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos,
Roubos e Desvios de Carga de VeIculos em Minas Gerais (fis. 364 e segs.).

15. Dr. Cláudio Emanuel da Cunha, Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa da
Ordem Econômica e Tributária (fis. 364 e segs.).

16. Dr. Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente-Geral da Fundaçao Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - FHEMIG (fis. 494 e segs.).

17. Dr. Joaquim Antonio César Mota, Diretor do Hospital das ClInicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (fis. 494 e segs.).



18. Dr. Lécio Marcos Dias, Diretor do Instituto Raul Soares (fis. 494 e segs.).

19. Dr. Rodrigo Mester, Diretor Administrativo do Hospital Luxemburgo,
representando o Dr. Geraldo Ferreira, Superintendente-Geral da Associaçao dos Amigos do
Mario Pena (fis. 494 e segs.).

20. Dr. Rodrigo Boteiho Campos, Coordenador do PROCON-BH (fis. 575 e segs.).

21. Dr. Paulo Rubens Pereira Diniz, ex-Presidente da Central de Medicamentos -
CEME e ex-Secretário Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saiide (fis. 575 e
segs.).

22. Ten. -Cel. Antonio Luiz da Silva, representando o Cel. Márcio Lopes Porto,
Comandante-Geral da PolIcia Militar de Minas Gerais (fis. 575 e segs.).

23. Dr. Márcio Rodrigues de Oliveira, Diretor Fazendário da Capital, representando o
Dr. Renato Bandeira de Melo, Superintendente Regional Metropolitano da Secretaria de
Estado da Fazenda (fis. 644 e segs.).

24. Dr. Rinaldo Sérgio Costa, Coordenador da 5' Administraçao Fazendária da
Secretaria de Estado da Fazenda (fis. 644 e seas.).

25. Dr. Henrique de Oliveira, titular da Delegacia de Sonegaçao Fiscal (fis. 644 e
segs.).

26. Dr. Jose' Luiz Geo Verçoza, Vice-Presidente da Associaçao dos Hospitais de Minas
Gerais (fls. 732 e segs.).

27. Dr. Celso de Melo Azevedo, Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte (fis. 732 e segs.).

28. Dr. Clementino Pereira de Mendonça Procópio, Diretor ClInico e Técnico do
Hospital FelIcio Rocho (fis. 732 e segs.).

29. Sr. Waillant Pinheiro Rubinger, sócio-proprietário da Distribuidora Opçao
Comércio de Medicamentos Ltda., de Paracatu (fis. 812 e segs.).

30. Sr. Geuceir Felismino - sócio-proprietário da Acess Distribuidora Farmacêutica
Ltda (fis. 819 e segs.).



31. Sra. Eliete Fernandes Matos - sócia-proprietária da Acess Distribuidora
Farmacêutica Ltda. (fis. 818 e segs.).

32. Sr. Geraldo Cláudio de Souza, sócio-proprietário da empresa "Centro Circlrgico
Ltda." (fis. 853 e segs.).

33. Sr. Luciano de Assis, ex-sócio-proprietário da empresa "Centro Cirürgico Ltda."
(fis. 853 e segs.).

34. Sr. Pérsio Sales de Souza, sócio-proprietário da empresa "Centro Cirürgico Ltda."
(fis. 872 e segs.).

35. Sr. Renê Godói Monteiro de Castro, sócio-proprietário da empresa Minas Prata
Distribuidora Ltda. (fis. 890 e segs.).

36. Sr. Mércio Nogueira de Castro, sócio da empresa Minas Prata Distribuidora Ltda.
(fis. 890 e segs.).

37. Sr. Davidson Alves Lucas, sócio-proprietário da Distribuidora Hospitaval Ltda.
(fis. 890 e segs.).

38. Sr. Francisco Wakabayashi Fabri, sócio-proprietário da empresa Districampos
Ltda., de Governador Valadares (fis. 926 e segs.).

39. Dr. Antonio Coelho Neto, Diretor do Hospital Miguel Couto (fis. 1207 e segs.).

40. Dr. Eli da Conceiçao Souza, Vice-Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais, representando o Dr. Geraldo Caldeira, Presidente daquela sociedade (fls. 983 e segs.).

41. Dr. João Batista Gomes, Secretário do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (fis. 988 e segs.).

42. Sra. Maria Hely Rosa de Castro, sócia-proprietária da Drogaria Dinâmica Ltda.
(fis. 1206 e segs.).

43. Sr. João Moraes Marcellini, sócio-proprietário do Laboratório Hypofarma -
Instituto de Hypordemia e Farmácia Ltda., de Ribeirão das Neves (fis. 1206 e segs.).



44. Sra. Giana Marcellini, sócio-proprietária do Laboratório Hypofarma - Instituto de
Hypordemia e Farmácia Ltda., de Ribeirão das Neves (fis. 1206 e segs.).

45. Sr. Irineu Marcellini Neto, sócio-proprietário do Laboratório Hypofarma - Instituto
de Hypordemia e Farmácia Ltda., de Ribeirão das Neves (fis. 1206 e segs.).

46. Sr. Paulo Gonçalves Belo, sócio-proprietário da Drogaria Americana, de Ipatinga
(fis. 1206 e segs.).

47. Sr. Luiz Carlos Campos Rezende, ex-proprietário da Acess Distribuidora Ltda (fis.
1206 e segs.).

48. Sr. Rodrigo Augusto da Silva Ferreira, ex-proprietário da Acess Distribuidora Ltda
(fis. 1206 e segs.).

49. Dr. Marflio Malagutti Mendonça, Secretário Municipal de Saüde de Belo
Horizonte (fis. 1070 e segs.).

50. Dr. Wilmar de Oliveira Filho, Secretário de Estado da Saüde de Minas Gerais (fis.
1070 e segs.).

51. Dr. Jorge Henrique Schmidt, Assessor do Gabinete da Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais, representando o Secretário (fis. 1070 e segs.).

52. Sr. Paulo Sena Azevedo, proprietário da empresa Azevedo e Sena Ltda., de Ponte
Nova (fis. 1070 e segs.).

53: Sr. Thiago Petronulio Itaborahy, proprietário da empresa Azevedo e Sena Ltda., de
Ponte Nova (fis. 1070 e segs.).

54. Sr. Gilmar Januário, proprietário da Droga Brasil Ltda., de Ponte Nova (fis. 1070 e
segs.).

55. Sr. Anderson de Rosa Odoro, sócio-proprietário da Hospinova Ltda., de Ponte
Nova (fis. 1070 e segs.).

56. Sr. João de Brito Martins, sócio-proprietário da Hospinova Ltda., de Ponte Nova
(fis. 1070 e segs.).



57. Dr. Guerdson Ferreira, Delegado do 1° Distrito Policial de Santo André - São
Paulo (fis. 1359 e segs.).

58. Sr. José Celso Machado de Castro, sócio-proprietário da Ação Distribuidora de
Medicamentos Ltda (fis. 1386 e segs.).

59. Dr. Antonio Carlos Zanine, especialista em medicamentos, professor do Hospital
das ClInicas da Universidade de São Paulo (fis. 1359 e segs.).

60. Dr. Hélio Romão, delegado responsável pelo Centro de Triagem da Penitenciária
Dutra Ladeira (fis. 1322 e segs.).

61. Sr. Márcio Eustáquio Ribeiro Rodrigues, proprietário do Laboratório Endoterápica
do Brasil Ltda (fis. 1322 e segs.).

2.3 - Visitas efetuadas

Foram duas as visitas realizadas pela CPI:

a) - 10 Distrito Policial de Santo André - São Paulo

A Comissão deslocou-se ate a cidade de Santo André, em São Paulo, onde foi coihido
o depoimento do Sr. José Celso Machado de Castro, detido na la Delegacia de PolIcia
daquela cidade por ordem do oder Judiciário do Estado de São Paulo. 0 referido senhor
figurava como sócio-proprietário da Açao Distribuidora de Medicamentos Ltda., principal
responsável pela distribuição, no mercado, do Androcur falsificado. No depoimento que
prestou a esta'CPI; se fez acompanhar pelo Dr:Iberê Bandeira de Melo, seuadvogado.

Na mesma visita, foi ouvido ainda o Dr. Guerdson Ferreira, Delegado de PolIcia titular
do 1° Distrito Policial de Santo André, que prestou relevantes informaçoes acerca do
andamento dos inquéritos sobre falsificação de medicamentos no Estado de São Paulo. Alias,
a apuração de todo o processo de distribuiçao do Androcur falsificado foi levada a efeito pelo
Delegado, que já concluiu o inquérito e o enviou a Justiça do Estado de São Paulo, que, por
sua vez, atendeu ao pedido de prisao formulado pelo representante local do Ministério
Ptiblico.

Ainda no Estado de São Paulo, foi a CPI recebida pelo Dr. Antonio Carlos Zanini,
professor da Universidade de São Paulo e respeitada autoridade em medicamentos, que
prestou aos membros da Comissão informaçöes que pudessem subsidiar os seus trabaihos.



b) - Centro de Triagem da Penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves

A CPI esteve em visita a essa unidade prisional, onde ouviu, primeiramente, o
Delegado responsável, Dr. Hélio Romão, que informou os membros da Comissão acerca do
processo movido contra o proprietário do Laboratório Endoterápica do Brasil Ltda.

Prosseguindo seu trabaiho investigativo, a Comissão ouviu o. S. Márcio Eustáquio
Ribeiro, sócio-proprietário do Laboratório Endoterápica do Brasil Ltda., acusado de produzir
clandestinamente tanto a Dipirona, quanto o Bicarbonato de Sódio.

2.4 - Documentos analisados

No cumprimento das suas atribuiçoes, procurando elucidar toda a situaçao, a CPI
analisou minuciosamente toda a documentaçao a ela enviada, especialmente:

I - Documentos enviados pelo Vereador Betinho Duarte, da Câmara Municipal de Belo
Horizonte.

II - Relatórios encaminhados pelo Dr. Juulio César Martins Siqueira, Superintendente da
Vigilância Sanitária de Minas Gerais.

III - Relatório elaborado pela Vigilância Sanitária do MunicIpio de Belo Horizonte,
encaminhado pelo Dr. João Batista de Souza, coordenador daquele órgão.

IV - Documentaçao enviada pela Secretaria de Vigilancia Sanitária do Ministério da
SaiIde.

V - Documentação entregue pela Drab Renata Loiola, Presidente do Conseiho Regional
de Farmácia de Minas Gerais.

VI - Documentaçao enviada pela Sra. Wanda Braga Dias, fliha do Sr. Antonio Dias
Martins, vftima do medicamento Androcur falsificado.

VII - Relatório e documentação encaminhados a Comissão pelo Dr. Joaquim Antonio
Cesar Mota, Diretor do Hospital das ClInicas da UFMG.

VIII - Relaçao de medicamentos adquiridos pela Fundaçao Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG, entregue a ci pelo Dr. Guilherme Gonçalves Riccio,
Superintendente daquela entidade.



IX - Documentos enviados para a CPI pelo Dr. Paulo Rubens Pereira Diniz, ex-
Presidente da CEME e ex-Secretário Nacional de Vigilância Sanitária.

X - Documentos entregues a CPI pelos proprietários da Master Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

XI - Documentos entregues a ci pelo Sr. Francisco Fabri, sócio-proprietário da
Districampos Atacado Ltda., de Governador Valadares, contendo inquérito policial.

XII - Documentaçao enviada a Comissão pelo Dr. Tadeu de Moura Gomes, Delegado
de PolIcia Chefe do Nücleo de Processamento de Informaçoes Sobre Remédios falsificados
da PolIcia Federal.

XIII - Documentaçäo enviada pelo Dr. Joaquim Antonio Cesar Mota, Diretor-Geral do
Hospital das Clinicas, referente as licitaçOes realizadas por aquele hospital, nos dois ijitimos
anos.

XIV - Documentaçao enviada a ci pelo Dr. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais.

XV - Documentaçao acompanhad 1e nota de esclarecimento, enviada pela Hypofarma
- Instituto de Hypordemia e Farmácia La. -, por intermédio do seu Advogado, Dr. Sri()
Murilo Diniz Braga.

XVI - Documentação enviada pelos Vereadores Eduardo Realino da Silva e Ronilt.m
Cledmar de Oliveira, do MunicIpio de Ibirité, contendo cópia de CPI instalada naqucla
municipalidade para apurar eventuais irregularidades na aquisição de medicamentos pela
prefeitura local.

XVII - Documentaçao enviada pelo Dr. Tadeu de Moura Gomes, Delegado de PolIcia
Federal, a respeito dos inquéritos instaurados naquele órgão para apurar a comercializaçao
irregular de medicamentos da extinta CEME.

XVIII - Documentação encaminhada pela Prefeitura Municipal de Ibirité, relativa a
CPI instalada naquele municIpio, para apurar irregularidades na aquisiçao de medicamentos.

XIX - Documentaçao encaminhada pela Câmara Municipal de Ibirité, relativa a CPI
instalada naquele municIpio, para apurar irregularidades na aquisição de medicamentos.



XX - Documentação encaminhada pelo Dr. Ilizeu Real Junior, Diretor da
Superintendência da Receita Estadual, contendo a relaçäo das empresas cadastradas como
distribuidoras de medicamentos e registradas no Estado.

XXI - Docurnentos enviados pela Fundaçao Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG,
referentes as licitaçöes realizadas por aquele órgão, nos dois uiltimos anos.

2.5 - Denüncias Recebidas

Desde o início dos trabaihos da CPI, por sugestão dos seus membros, foi instalado urn
canal direto de comunicação corn a população, o "Disque Dentincias sobre Medicamentos".
Através desse mecanismo, foram recebidas várias denüncias, encaminhadas por particulares,
que ajudaram na caracterização do problema.

Todos os documentos recebidos (corn identificaçao ou não do denunciante) foram
anexados ao processo e mereceram uma análise minuciosa. Grande parte dessa documentação
serviu de subsIdio aos trabaihos e, especialmente, a conclusão do relatório final da Comissão.

Causou preocupaçao a denüncia trazida a ci pela Sra. Sandra VItor Ramos e Silva,
que externou sua suspeita acerca da eficácia de alguns medicarnentos adquiridos em uma
farrnácia localizada no Bairro Gameleira, nesta Capital. A denunciante citou como exemplo o
xarope Bricanyl Broncodilatador, que, ingerido por seu fliho, nenhum efeito fez. Conforme
relato da consumidora, o endereço do laboratório constante na embalagem não correspondia
àquele expresso no frasco. Além disso, o n° do lote, que figurava tanto na caixa quanto no
frasco, tinha sido estampado corn carimbo.

As demlmncias recebidas pela CPI foram encaminhadas a Vigilância Sanitária para que
esta investigue e proceda as autuaçöes cabIveis. Ate o momento da conclusão deste Relatório,
esta Comissão nao havia recebido inforrnaçao, por parte da Vigilância Sanitária, a respeito
das providências tomadas.



3- CARACTERIZAcA0 DO PROBLEMA

Ate a década de 30, a producao de medicamentos no Brasil era predominantemente
artesanal. Para se ter uma idéia, em 1920 havia menos de 200 laboratórios registrados no Pals
e a maioria funcionava de forma totalmente arcaica. A partir daI, começou a foreseer uma
indiistria de medicamentos mais avançada, baseada na produção de medicamentos biológicos
e fitoterápicos e na importação de tecnologia. No final dos anos 30, já se encontravam
instalados no Brasil vários laboratórios estrangeiros, entre eles: Bayer, Rhodia, Merck,
Andrômaco, Roche, Ciba, Roussel, Glaxo, Organon, Sidney Ross, Johnson & Johnson e
Abbott.

A Segunda Grande Guerra, por sua vez, serviu de fator estimulante para o
desenvolvimento e a producao de novos medicamentos, o que resultou no aprimoramento da
ciência e em novos investimentos no setor. Empresários e governos se uniram nessa
empreitada, surgindo, então, diversos medicamentos revolucionários, como, por exemplo, os
corticosteróides. Datam dessa época os tao festejados antibióticos, hoje conhecidos de todos
por sua eficiência no combate as infecçoes. Como decorrência natural dessa fase de altlssimo
consumo de drogas, durante e após a segunda guerra mundial, foram introduzidos no Brasil
milhares de novos medicamentos, estimados em 7.000 no perlodo compreendido entre 1945 e
1963. Naquele mesmo perlodo, ingressaram no Pals aproximadamente 24 laboratórios
vinculados a multinacionais, oriundos dos mais diferentes paIses. Esse fato culminou corn a
introduçao no Brasil de mais de 35 mil novas drogas.

Hoje o Pals conta corn cerca de 71 laboratórios multinacionais, que detêm em tomo de
85% da producâo de medicamentos. A indüstria nacional, constitulda por cerca de 400
empresas, coube a pequena fatia de 15%, aproximadamente.

Conforme dados da ABIFARMA, trazidos a esta CPI pelo Superintendente de
Vigilância Sanitária do Estado, o Brasil foi responsável pelo consumo de 3% da produção
mundial de medicamentos em 1996. Em termos financeiros, a sociedade brasileira pagou
aproximadamente R$ 10 bilhOes pela aquisição de tais produtos. Esses nümeros elevaram o
Brasil a condiçao de major mercado da America Latina, absorvendo 40% do total de
medicamentos consumidos no continente e 2/3 do total de medicamentos adquiridos pelos
quatro paises que integram o MERCOSUL (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai).

0 Brasil se tornou urn consumidor voraz de medicamentos, apesar da grande maioria
de sua populacão não ter acesso a esse recurso terapêutico. Esta condiçao acabou por expor o
Pals a urn grande risco, dada a enorme quantidade de medicamentos impróprios para o
consumo colocados no mercado. Para se ter uma idéia da magnitude desse problema,
recentemente foram recoihidos pela Vigilância Sanitária centenas de medicarnentos
irregullares que, em sua maioria, integram a lista dos mais consumidos pela população.
Muitos desses produtos foram distribuldos pela rede püblica hospitalar, como foi o caso do
Androcur, indicado para o tratarnento do cancer.



As irregularidades nao diziam respeito tão-somente a falsificaçao dos produtos, mas a
todo o processo compreendido entre a produçao e o consumo final: comercialização de
produtos corn data de validade vencida; armazenamento inadequado; alteraçao dos
ingredientes, corn prejuIzo do princípio ativo; comercialização de amostras gratis;
comercializaçao de produtos que dependem de autorização especial do órgão sanitário
competente, entre outras.

Essa caótica situação chamou a atenção das autoridades competentes, pois, de urn
lado, o Pals desembolsava quantias vultosas para a compra de medicamentos e, de outro, os
produtos adquiridos nao atendiam as suas finalidades, dada a ação criminosa de quadrilhas
especializadas em fraudar o consumidor.

Muitas das irregularidades aqui apontadas já foram objeto de investigação por parte de
outras CPI's instaladas em outras câmaras legislativas, entre as quais destacamos: a
"Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do Requerimento n° 002, de 1992-
CN, destinada a examinar a situação do setor farmacêutico", que funcionou no Congresso
Nacional em 1992; a "Comissão de Inquérito destinada a investigar as atividades ligadas a
indüstria farmacêutica em todo o território nacional" e a "Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar a ocorrência de posslveis irregullaridades na fabricaçao de
medicamentos", ambas instauradas na Câmara dos Deputados, em 1979 e em 1995,
respectivamente.

Apesar das denüncias sobre as irregularidades existentes, desde a producao ate o
consumo final dos medicamentos, ostensivamente divulgadas pelos mais diversos meios de
comunicação, o problema persiste. No perlodo compreendido entre 10 e 25/8/98, a Vigilância
Sanitária do Municlpio de Belo Horizonte encontrou 21.312 medicamentos corn datas de
validade vencidas sendo distribuldos normalmente no comércio local. Foram apreendidos,
nesse mesmo perlodo, 5.397 medicamentos falsificados nos 223 estabelecimentos
inspecionados. No perlodo seguinte (25 a 31/8/98), o mesmo órgão encontrou outros 21.308
medicamentos corn datas de validade vencidas e 662 medicamentos falsificados.

Já o Ministério da Saüde, em 17/8/98, divulgou uma relaçaode 72 medicamentos
falsificados que estavam sendo comercializados, compreendendo, em alguns casos, diversos
lotes.E importante ressaltar que, no Estado de Minas Gerais, funcionam aproximadamente
6.000 estabelecimentos que comercializam medicarnentos, 50% dos quais estão
concentrados na Capital e nas grandes cidades, onde a fiscalização, apesar de insuficiente,
pelo menos existe. Fica evidente que o papel exercido pelo poder ptIblico nesses casos está a
merecer uma profunda reformulaçao.

Conforrne documentaçao enviada a ci pela Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, somente no território mineiro, no perlodo compreendido entre 1987 e 1998, foram
registradas naquela autarquia 779 distribuidoras de medicamentos. Fica, então, evidenciada a
grande dificuldade de urn controle eficiente desses estabelecimentos por parte dos órgãos
pi.iblicos responsáveis pela vigilância sanitária no Estado de Minas Gerais.



4- Os VARIOS ASPECTOS DO PROBLEMA

4.1 - Os medicamentos falsificados

Os diversos rneios de comunicação de massa vêm denunciando a opinião piIblica, de
forma exaustiva, as mazelas que contaminam o mercado de medicamentos no Brasil. Noticia-
Se, cotidianarnente , a presença de medicarnentos falsificados nas prateleiras das farmácias e
drogarias, bern como sua utilizaçao pela rede hospitalar pilblica e privada. 0 nümero de
produtos falsificados é tao assustador que deixou toda a sociedade perplexa.

O problema veio a eclodir, de fato, quando se confirmou a dentIncia de que milhares de
caixas do Androcur falsificado (utilizado no tratamento do cancer de próstata) foram
distribuIdas pela rede credenciada do SUS. Não menos bombástico foi o comunicado do
próprio Ministério da Saüde, dando conta de que já havia sido comprovada a existência no
mercado de mais de 72 medicamentos falsificados.

O medicarnento falsificado, por sua natureza, é extremamente pemicioso para toda a
sociedade. Basta atentar no que ele traz consigo:

a) Reflexos negativos na arrecadação de tributos
0 produto falsificado é, em regra geral, de origem desconhecida. Aquele que o produz

evidentemente nao arrecada qualquer tributo (IPI, ICMS, COFINS, etc.). Assim agindo,
acaba por lesar o fisco, dada a ilegalidade do fato gerador.

b) PrejuIzo para o consumidor
Aquele que adquire e utiliza o produto falsificado é duplamente lesado, pois, além de

desembolsar recursos financeiros para aquisição de urn medicamento que nao atende as suas
finalidades farmacológicas, subrnete a risco o seu major patrimônio: a sailde.

c) Prejuizo para o titular da marca patenteada
0 laboratório detentor da rnarca patenteada é tambérn vftima da açao perniciosa dos

falsificadores de rnedicamentos, já que tern prejuIzos consideráveis para recuperar a imagem
do produto no mercado.

4.2 - Os medicamentos desviados da CEME

Medicamentos que haviam sido produzidos para a extinta CEME foram desviados do
Sistema Unico de Saüde - SUS e comercializados, evidentemente de forma irregular, por



algumas distribuidoras e drogarias, que chegaram mesmo a vendê-los novamente para o
próprio SUS.

Segundo informaçöes da Vigilância Sanitária do Estado, o medicamento Invirase,
produzido para a CEME pelo laboratório Roche, foi vendido pela Açao Distribuidora de
Medicamentos Ltda. para a Secretaria de Saüde do Rio Grande do Sul, corn o logotipo
daquela autarquia rernovido. Nas mesmas condiçães, foi comercializado pela Dinâmica
Medicamentos Ltda., empresa pertencente a esposa do proprietário da Açao, o medicamento
Epivir, fabricado pelo laboratório Glaxo Wellcome.

Já pela documentação enviada a esta Comissão pela PolIcia Federal, verificou-se que a
Districampos Atacado Ltda., situada na cidade de Governador Valadares, vendeu para a
Prefeitura de Ipatinga o rnedicamento denominado Talsutin, que havia sido produzido para a
CEME e distribuIdo para a rede do SUS em todo o Estado pela FUNED. Também o
medicamento Mansil, fabricado pelo Laboratório Pfizer Ltda. para aquela autarquia, estava
sendo cornercializado normalmente em drogaria da cidade de Ipatinga. Outras vendas
irregulares desse mesmo produto ainda foram detectadas em drogarias da cidade de
Governador Valadares.

4.3 - Os medicamentos receptados (roubo de carga)

Conforme depoimentos colhidos pela CPI, fornecidos pelas diversas autoridades que
subsidiaram todo o processo, e vertiginoso o crescimento do niimero de casos de roubo de
cargas de medicamentos em Minas Gerais. Evidentemente, a prática desse delito näo tern
fronteiras, envolvendo uma rede de criminosos que opera em todos os Estados da Federaçao.
Sua especialização e sofisticaçAo se deve ao elevado preço dos medicamentos e ao elevado
volume financeiro decorrente da comercializaçao.

Trata-se de urn crime muito bern organizado, que consegue driblar ate mesmo a
vigilância via satélite dos veIculos transportadores da mercadoria. A atuação dessas
quadrilhas é por demais perniciosa para a sociedade, pois, além de causar irreparáveis
prejuIzos aos fabricantes, fomenta a indtistria da receptação. 0 consumidor que adquire urn
produto corn essa origern acaba por se tornar vulnerável, pois não ha garantia da qualidade do
produto, que, por exemplo, pode ter sido transportado de forma inadequada, o que, alias,
acontece comumente.

0 erário e lesado, sem sombra de diivida, especialmente no que diz respeitO ao
recolhimento do ICMS quando da movimentação da mercadoria. Ate mesmo os comerciantes
honestos acabam por ser vItimas desse perverso crime, pois sofrem a concorrência desleal
daqueles que colocam no mercado os produtos a preços inferiores aos praticados,
evidentemente porque os adquiriram da rede de criminosos. Enfim, toda a sociedade acaba



por sofrer Os efeitos danosos do roubo de cargas de medicamentos que, como disseram as
autoridades envolvidas, não tern mais fronteiras.

4.4 - Os medicamentos indevidamente estocados ou ma! acondicionaclos

As irregularidades envolvendo a comercializaçao de medicamentos no Brasil não se
restringem aos fatos levados a conhecimento piiblico por toda a mIdia, que focalizou a
atençao popular quase que tão-somente nas falsificaçOes e em seus responsáveis.

Embora não baja dados estatIsticos confiáveis para comprová-lo, sabe-se que urn
niimero considerável de medicamentos é colocado a venda sem atender as suas finalidades
farrnacológicas, pelo acondicionamento irregular e também pela estocagem inadequada. Não
foram poucas as vezes que a Vigilância Sanitária detectou, nos estabelecimentos comerciais
visitados, a estocagem dos produtos em locais impróprios, corn aclimatação deficiente, o que
acaba por interferir no seu princIpio ativo.

0 transporte irregular de medicamentos também tern contribuIdo para agravar o
problema, visto que, muitas vezes, dentro dos caminhOes-bas que os transportam, a
temperatura chega a alcançar 600. Não poucas vezes tais produtos são transportados
juntamente corn agrotóxicos, 0 que certamente resulta em sua contaminação.

Medicarnentos estocados em ambiente corn temperatura inadequada, fora dos
parâmetros indicados pelo fabricante, ficam inutilizados. Comercializar produtos nes sas
condiçoes é lesar o consumidor e, por consequência, toda a satide püblica. Esse tipo de
irregularidade foi constatado, por exernplo, nas farmácias e drogarias da cidade de Ipatinga.
Foi constatado também por ocasião da visita dos representantes da Vigilância Sanitária do
Estado a empresa Minas Prata Distribuidora Ltda. Chama a atenção, ainda, a falta de
condiçoes higiênicas de muitas distribuidoras, que foram ate interditadas pelo mesmo órgao
de fiscalizaçao.

4.5 - Os medicamentos corn prazo de validade vencido

Além de configurar crime, conforme capitulado na Lei Federal 8.078, de 11 de
setembro de 1991 (Código de Defesa do Consumidor), a venda de medicamentos corn prazo
de validade vencido acaba por colocar em risco a vida de quem ingere tais produtos.

A incidência da comercialização de medicamentos nessas condiçOes é preocupante.
Nas inspeçöes que vêm sendo realizadas pela Vigilância Sanitária, tanto na Capital quanto no
interior do Estado, está sendo recoihido urn grande volume de rnedicamentos vencidos, que
eram vendidos normalmente.



E born ressaltar que tais apreensöes ocorrerarn no exato momento em que a sociedade
era informada acerca das gravIssimas deniincias da cornercialização de medicarnentos falsos.
Emerge desse fato a certeza de que a situação era, então, muito mais grave na época em que
tais episódios nao vinham a ptiblico.

Verificou-se também que é comum a prática da estocagem de medicamentos com data
de validade vencida.. Ha razöes de sobra para se desconfiar de que tais produtos retomarão as
prateleiras corn adulteraçao das datas de vencirnento neles contidas, ou serão utilizados de
forma perigosa por terceiros. E de se perguntar por que tais produtos nao são inutilizados
mediante processo de incineração ou mesmo devolvidos aos respectivos fabricantes.

Urn outro aspecto chama a atençao: apesar da referida lei de defesa do consumidor
estar em vigor ha mais de sete anos, ate o presente apenas dois pequenos comerciantes da
cidade de Nanuque foram processados e condenados criminalmente pela comercializaçao de
medicamentos corn data de validade vencida.

4.6 - Os medicamentos que não produzem efeito

Não são apenas os medicarnentos falsificados, os acondicionados de forma
inadequada, os estocados em locais impróprios, os transportados em condiçoes irregulares ou
os vencidos em razão do excesso de tempo que perdern suas propriedades farmacológicas.

Também os fabricados e acondicionados de forma regular podem nao trazer beneffcio
algum para a saüde, se o teor do princípio ativo neles contido não corresponder ao mInimo
necessário para que os efeitos se produzam. Foram mencionados casos de medicamentos
regulares, nos quais o teor do princípio ativo não corresponde as especificacôes constantes da
bula ou da composiçao registrada no Ministério da SaiIde.

Além disso, ha os chamados medicamentos injustificáveis, isto é, aqueles que, embora
registrados e produzidos em conformidade corn as especificaçoes constantes do registro, são
dispensáveis por nao produzirem nenhuma alteraçao metabólica 'capaz de favorecer o
organismo no combate de qualquer enfermidade.

4.7 - A comercialização de amostras gratis

A distribuiçao de medicamentos denominados pelos fabricantes corno "amostra gratis"
pode nao configurar uma prática ilIcita em urn primeiro momento. Entretanto, tern sido uma
constante a venda desses produtos por parte de comerciantes que evidentemente os
receberam das mãos dos laboratórios fabricantes ou mesrno das distribuidoras.



Constitui, sem dtivida, urn indicador de fraude o volume de "amostras gratis"
fabricadas que, em alguns laboratórios, chegam a representar cerca de 40% da produçao
total.

Como a entrega gratuita desses medicamentos por parte do fabricante ou da
distribuidora nao caracteriza fato gerador de ICMS, ha suspeita da ocorrência de uma espécie
de burla a legislação que rege o tributo. Do ponto de vista do erário, ha que se investigar a
fundo quais sO os reflexos dessa questão.

Além disso, a comercialização indiscrirninada de arnostras gratis acaba por ensejar
outra fraude extremamente grave: a reembalagem do produto, utilizando-se medicamentos
vencidos. Como não existe controle sobre a produçao e a distribuiçao de amostras gratis,
toda a sociedade flea vulneráveL

4.8 - A "empurroterapia"

Rotulou-se como "empurroterapia" a prática comercial perniciosa, consubstanciada na
açao de funcionários das farmácias e drogarias que se arvoram de medicos e passam a
receitar para os pacientes que procuram esses estabelecimentos. Além de ser considerada
como exercIcio irregular da proflssão, a orientaçao desses vendedores (muitas vezes
inescrupulosos) acaba por colocar em risco a vida do consumidor.

A "empurroterapia" é facilitada pelos seguintes fatores:

a) nao-cumprimento, pelas farmácias e drogarias, da Lei Federal 5.991, de 17 de
dezembro de 1973, que determina a presença de urn farmacêutico profissional no
estabelecirnento comercial;

b) pagarnento, pelos laboratórios chamados de segunda linha, de gratiflcaçOes aos
comerciantes que venderem seus produtos;

c) falta de orientação adequada do consurnidor, para que evite tal prática;

d) facilitaçao da venda, sem prescrição médica, de medicamentos controlados;

e) concorrência acirrada, patrocinada principalmente pelas grandes redes, que tern urn
poder major de negociação junto aos laboratórios mais conceituados;

f) ganância pelo lucro fácil, buscado incessantemente, sern que sej am observados Os

mInimos princfpios éticos.



5- A ATUAçAO DOS ENVOLVIDOS

5.1 - Os laboratórios destinados a produção e a análise de medicamentos

5.1.1 - A produção de medicamentos no Brasil

Não ha, no Pals, uma poiftica de medicamentos voltada para o interesse piiblico.
Apesar da grande maioria da populacao brasileira nao ter acesso aos medicamentos
necessários a preservação e recuperação da sailde, as prioridades para a indüstria
farmacêutica são estabelecidas pelos próprios produtores, a partir das possibilidades de lucro
oferecidas pelo mercado.

As grandes empresas farmacêuticas dominam cerca de 80% do mercado nacional,
impondo seus produtos - mais de 20.000, que, na maioria das vezes, são dispensáveis ou
injustificáveis - e determinando preços. São em geral multinacionais, que atuam de forma
oligopolizada e detêm o controle da tecnologia e da produçao da matéria-prima empregada.

A participacao da indüstria nacional nesse mercado é pequena. Corn potencial de
crescimento e modernizaçao reduzido, dependente de matéria prima, sem incentivos a
pesquisa e fragilizada pelas poilticas de favorecimento aos grandes laboratórios, dificilmente
terá essa situação alterada.

Urn fator que agrava sensivelmente esse quadro de fragilidade da indiistria
farrnacêutica nacional é a dependência da importação de tecnologia e de insumos utilizados
na producão. Segundo o Superintendente da Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED, Dr. Roberto
Porto Fonseca, ouvido por esta Comissão, o Brasil tern condiçoes, do ponto de vista técnico,
de produzir cerca de 80% dos medicamentos considerados essenciais, mas ainda depende
muito de tecnologia estrangeira para a produção do restante. No que se refere a matéria-prima
utilizada, os dados indicam que cerca de 85% dela ainda é irnportada.

Já no que concerne ao parque produtor de medicarnentos, o ex-presidente da CEME,
Dr. Paulo Rubens Pereira Dimz, afirmou a esta Comissão que, ern 1995, dos 500 laboratórios
privados existentes no Pals, 200 não tinham nenhuma condição de funcionar.

A extinta Central de Medicamentos - CEME -, criada em 1971 para gerir e executar a
poiltica nacional de assistência farmacêutica, acabou reduzida a aquisição e distribuição de
medicamentos.Ainda assim, foi capaz de desenvolver algumas funçôes importantes.

Teve papel decisivo no desenvolvimento dos 11 laboratórios piiblicos existentes no
Pals, repassando a eles recursos que subsidiavam não so sua producao, como sua
modemização e desenvolvimento tecnológico. Comprava preferencialmente des ses
laboratórios, que supriam cerca de 30% da necessidade do Sistema Unico de Sai.ide, sendo o
restante adquirido no rnerc ado privado.



A CEME realizava também o controle de qualidade dos produtos - que tinham born
padrao no periodo em que funcionou - e desenvolvia atividades de pesquisa cientIfica e
tecnológica. Além disso, elaborou a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais -
RENAME -, corn cerca de 300 itens que considerou suficientes para responder as
necessidades da populacao brasileira.

Sua recente extinçao, sob a alegação de que se havia tornado impossIvel combater a
corrupçao lá existente, deixou todo o sistema de producao de medicamentos desarticulado.

5.1.2 - A produção e a análise de medicamentos em Minas Gerais

Tentando traçar urn quadro da situação em que se encontra, no Estado de Minas
Gerais, a produção e a análise da qualidade dos medicamentos, foram ouvidos, nesta
Comissão Parlarnentar de Inquérito, dois órgãos püblicos, a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED - e a Faculdade de Farmácia da UFMG, urn laboratório privado, o Instituto de
Hypodermia e Farrnácia - Hypofarma, bern como uma empresa que fabricava medicamentos
clandestinamente, a Endoterápica Laboratório.

5.1.2.1 - Os laboratórios piiblicos

A FUNED constitui importante órgão de apoio do Sisterna Unico de Saüde - SUS, na
medida em que fornece medicamentos para os municIpios do Estado, realiza análise
laboratorial de produtos e de material biológico, dando suporte a açao das Vigilâncias
Sanitária e Epidemiológica, e oferece treinamento e capacitaçao para o pessoal do sisterna.

E uma fundaçao de direito piiblico vinculada a Secretaria de Estado da Saüde,
composta por cinco diretorias: o Instituto Otávio Magalhaes - TOM, a Diretoria de Produção
Farmacêutica e Irnunobiológica, a Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento, a Escola de
SaIde e a Diretoria Administrativa e Financeira.

Vem fabricando medicamentos e imunobiológicos a baixo custo, através da Diretoria
de Produção Farmacêutica e Irnunobiológica. Produz atualmente trinta e sete itens
farmacêuticos, corn meta de atingir setenta e três. Está entre as maiores produtoras de soro
antiofIdico e antiescorpiônico do Brasil, produzindo 5 tipos de soro antiofIdico e 1
antiescorpiônico, além de estar implementando a produção de insulina humana e do soro
antitetânico.

A Fundaçao, segundo depoimento do seu Superintendente, Dr. Roberto Porto Fonseca,
tern capacidade para resolver cerca de 70% da demanda ambulatorial dos postos de saüde dos
municIpios mineiros. Além disso exerce, ainda que indiretamente, o papel de reguladora dos



precos, p015 Os remédios que produz são de excelente qualidade e muito mais baratos que os
encontrados no mercado.

Ainda segundo o Superintendente, a Fundaçao vem, através do programa "Farmácia
Essencial", fornecendo medicamentos gratuitamente a 566 municIpios do Estado,
pretendendo estender esse fornecimento a 705 municIpios ate o final do ano. Segundo ele, a
distribuiçao de medicamentos obedece a dois critérios: primeiro, que o municlpio tenha
menos de 20 mil habitantes; segundo, que seja classificado como carente, de acordo corn o
fndice de Desenvolvimento Humano da Fundaçao João Pinheiro.

o Instituto Otávio Magalhaes, daquela Fundaçao, funciona corno Laboratório Central
de Saiide Ptiblica do Estado, realizando análises para a Vigilância Sanitária, a Vigilância
Epidemiológica, a Fundação Nacional de Saiide, as Secretarias Municipais de Sa'áde, além de
tarnbérn fazer análises para a EMATER, o IMA, o PROCON, o Instituto de Defesa do
Consumidor, as PolIcias Militar, Civil e Federal, entre outros.

o Instituto realiza a major parte das análises fiscais de medicamentos que a Vigilância
Sanitária necessita. Quando não está capacitado para realizar a análise pretendida, o
medicarnento é encaminhado ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saüde da
Fundaçao Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro - laboratório de referência nacional do SUS - ao
Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, ao Laboratório Noel Nutels, também no Rio de Janeiro
ou ainda a algum outro laboratório estadual de análise fiscal. Convém salientar que o
Laboratório do TOM realiza também análises de vários produtos, corno a água (tratada, in
natura, mineral e para hemodiálise), alimentos em geral, saneantes e cosméticos, bern como
do ar, de sedimentos e de material biológico (soro, sangue e urina).

Encontra-se em fase de implantaçao, no TOM, projeto de instalação de urn laboratório
que vai atender a demanda de Minas Gerais, Bahia e Espirito Santo no que diz respeito a
análise fiscal de medicamentos. Após a conclusão da obra, financiada pelo REFORSUS, a
principal dificuldade corn a qua! o Tnstituto se defrontará será a carência de recursos humanos
para o desenvolvirnento dos trabaihos.

O TOM desenvolve ainda atividades de pesquisa, inclusive ligadas a teses de mestrado
e doutorado, em parceria com várias Universidades do Pals. Realiza também treinamento de
pessoal em técnicas sorológicas, diagnósticos microbiológicos, imunobiológicos e flsico-
qulmicos para o Sistema Unico de Saiide.

Ha que se mencionar ainda a Escola de Saiide, outro órgão vinculado àquela Fundaçao.
Vem desenvolvendo importante papel na formaçao e capacitação de recursos humanos para. o
SUS, tanto a nIvel do Estado quanto dos municfpios, inclusive nas areas de vigilância
sanitária e epidemiológica.

o outro órgão püblico ouvido por esta Comissão, a Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Minas Gerais, possui urn laboratório que está integrado a Rede
Brasileira de Laboratórios Anaifticos, a REBLAS, da qual fazem parte os laboratórios
credenciados pello Ministério da Saiide para realizar, por determinaçao daquele órgão,



controle de qualidade dos produtos farmacêuticos lançados no mercado. Vern efetuando
também análise de medicamentos por solicitação dos próprios laboratórios produtores,
visando o controle de sua qualidade.

0 Diretor da Faculdade de Farmácia, Dr. Célio Celso, em depoimento a esta CPI,
apresentou várias sugestöes para coibir a falsificaçao de medicamentos em nosso Pals.
Ressaltou a importância do controle de qualidade dos medicamentos, uma vez que somente a
partir do laudo do laboratório de controle de qualidade é que a falsificaçao poderá ser
confirmada. Destacou a necessidade da realizaçao do controle terminal de medicamentos, que
objetiva certificar se o processo foi bern conduzido. Salientou, ainda, que a Faculdade está
disposta a oferecer cursos e treinamentos para os funcionários da Vigilância Sanitária no
Estado.

5.1.2.2 - Os laboratórios privados

Em Minas Gerais, estão registrados na Vigilancia Sanitária 44 laboratórios produtores
de medicamentos. 0 Superintendente daquele órgão, Dr. Julio César Martins Siqueira,
assegurou, em depoimento a esta Comissão, que esses laboratórios passam anualmente por
urna fiscalização rigorosa, que faz parte de urn programa nacional de fiscalização e controle
da indüstria farmacêutica. Segundo ele, em 1995, quando foi implantado o programa, flOSSO

parque industrial apresentava qualidade duvidosa, mas a partir de então, evoluiu muito. Hoje.
a indüstria de medicamentos mineira tern boa qualidade.

Os dados fornecidos a esta Comissão pela Vigilância Sanitária demonstram cilaramente
essa evolução. Em abril de 1996, apenas 12% das induistrias inspecionadas firam
consideradas em condiçöes satisfatórias, enquanto 27% estavam em processo de adequaçã
as normas sanitárias, 25% sob interdição total, 14% sob interdiçao parcial e 22% haviam
encerrado as atividades. Já em outubro do corrente ano, 56,5% se encontravam em condiçOcs
satisfatórias, 19,6% em adequacao e 6,5% sob interdiçao totaL Das 17,4% restantes.,
correspondendo a 8 empresas, 5 ainda nao haviarn sido inspecionadas, uma havia encerrado
suas atividades, uma estava interditada parcialmente e uma tinha sido reaberta graças a uma
liminar da Justiça.

Essa meihoria da qualidade vem sendo acompanhada de urn aurnento do faturamento.
Segundo dados fornecidos a CPI pela Secretaria de Estado da Fazenda, o faturamento mensal
médio da induIstria farmacêutica cresceu cerca de 30% entre 1996 e 1998 (dados de 98
computados ate juiho). Considerando-se apenas a produçao de medicamentos, esse
faturamento foi, em 1996, da ordem de R$ 9.049.583,00 e, em 1998, de R$10.474.604,00.
Incluindo-se material de consumo odonto-médico-hospitalar, a produçao foi, em 1996, de
R$12.984.526,00, atingindo R$17.059.789 em 1998.



Apesar de a indiistria farmacêutica mineira ter evoluIdo em tennos de qualidade e de
ter aumentado o faturamento, sua participacão no mercado nacional ainda é pequena. Corn
exceção da BIOBRAS, que é uma empresa de grande porte, uma das maiores do Pals na
fabricaçao de insulina, os demais produtores mineiros são de pequeno porte e suas vendas se
restringem ao próprio Estado e a alguns Estados vizinhos. 0 mercado continua dominado por
indiistrias do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A CPI ouviu os proprietários de urn laboratório tradicional no mercado rnineiro, o
Instituto de Hypodermia e Farrnácia - Hypofarma -, que teve problemas corn alguns de seus
produtos.

0 Hyporfarma é uma indüstria farmacêutica corn 50 anos de existência, que produz
basicamente injetáveis, ou seja, uma linha de soluçäes parenterais e uma linha de
anestésicos, que, no momento, está desativada, devido as alteraçöes apresentadas pelo
medicamento Lidocalna.

Conforrne depoimento dos seus proprietários, apesar de haver urn controle de
qualidade muito rlgido, em fevereiro do corrente ano foram encontrados, em urn universo de
4.800 frascos de Lidocalna, 12 frascos contendo cloreto de sódio em substituição ao princlpio
ativo. Nove pessoas foram vitimadas em Minas Gerais e no Espirito Santo, corn sequelas
graves, algumas, inclusive, corn amputaçöes.

Apesar de ainda nao estar concluldo o inquérito policial que investiga tal fato, existem
fortes indlcios de que se trata de urn caso de sabotagem industrial.

Esta CPI ouviu tambérn o Sr. Márcio Eustáquio Ribeiro Rodrigues, detido na
penitenciária Dutra Ladeira devido a fabricação ilegal de medicamentos. 0 referido senhor
era proprietário de uma empresa clandestina, denominada Endoterápica Laboratório. A
ernpresa possula instalaçoes nos bairros Venda Nova e Braiinas, corn equiparnentos
superados, adquiridos de terceiros como sucata. Fabricava medicamentos, inclusive
injetáveis, em condiçöes de higiene criminosarnente precárias. As fotos publicadas nos
jornais a época em que foi descoberta são ilustrativas da situação: materia-prima e
embalagens destarnpadas, mantidas na area de serviço da casa, juntamente corn restos de
comida. Sujeitas, portanto, a todo tipo de contaminaçao.

Após deniincia de sua existência, feita por populares, a ernpresa teve seus
equipamentos apreendidos e sua interdição determinada pela Vigilância Sanitária.

Em depoimento a esta Comissão Parlamentar, o Sr. Márcio Eustáquio afirmou ser a
empresa filial do Laboratório Endoterápica, que funcionava no Rio de Janeiro e que tambérn
foi interditado pela Vigilância Sanitária daquele Estado, devido a precariedade de suas
instalaçöes e as péssimas condiçoes de funcionamento.

Admitiu que a empresa não possula alvará de funcionamento e não dispunha, corno
determina a legislação, de responsável técnico pela produção e controle de qualidade dos
medicarnentos. Reconheceu que, segundo o laudo técnico, a dipirona produzida por aquele



laboratório estava corn dosagem inferior a exigida, e o bicarbonato de sódio, que era
embalado pela empresa, também apresentava problemas.

Alegou que, apesar da midia ter chamado a atenção para a falta de higiene das
instalaçöes, foram os próprios jornalistas, juntamente corn os policiais que dormiram no
local, que teriarn espal-hado os dejetos.

Esse constitui urn caso exemplar de ate onde pode chegar a ousadia e a
irresponsabilidade dos falsificadores, bern como a incapacidade do Estado para controlar
setores de importância fundamental para a vida de seus cidadãos.

5.2 - A rede de comercialização de medicamentos

0 medicamento tern urn papel de suma importância na prevencão e recuperação da
satide, que, pelos ditames da Carta Magna, constitui urn direito do cidadão e urn dever do
Estado. Não pode ser tratado, portanto, como uma mercadoria qualquer, sujeita as leis do
mercado. Sua comercializaçao deve ser objeto de regulamentação e controle rigorosos, ate
porque, para que sua eficácia, qualidade e integridade sejam preservadas, são necessárias
condiçöes especiais de armazenamento, transporte e distribuiçao.

5.2.1 - As distribuidoras

Antes do surgimento das distribuidoras no mercado, os medicamentos eram vendidos
aos hospitais, farmácias e drogarias pelos próprios produtores. Hoje, são elas que compram o
produto do laboratório e o revendem. De alguns anos para Ca, aumentou muito o nimero de
distribuidoras de medicamentos, sem que tenha aumentado o controle sobre elas. Dados
enviados a esta CPI pela Secretaria de Estado da Fazenda demonstram que 52% das
distribuidoras de medicamentos, registradas naquele órgão, tiverarn sua inscriçao realizada
nos ültimos quatro anos.

A compra de medicarnentos por intermédio de distribuidoras apresenta algurnas
vantagens para os compradores (hospitais, farrnácias e drogarias), como a flexibilização das
condiçöes de pagamento e a agilidade na entrega do produto. No entanto, essa intermediação
vern acarretando uma série infindável de problemas.

0 Superintendente de Vigilância Sanitária de Minas Gerais, Dr. Julio César Martins
Siqueira, em depoimento a esta CPI, afirrnou que considera a questao do cornércio atacadista
o ponto critico na cadeia da falsificação de medicamentos, sobre o qual a Vigilância Sanitária
vem intensificando a sua açao nos iiltirnos tempos. Segundo ele, existem cerca de 100
distribuidoras registradas no Estado, das quais 35 já foram interditadas devido a algum tipo
de irregularidade. As que sanaram seus problemas foram autorizadas a reiniciar as



atividades. Outras continuam interditadas, algumas delas em caráter definitivo, em funçao
das graves irregularidades encontradas.

Esta CPI colheu depoimentos de proprietários de nove distribuidoras, da Capital e do
interior, escoihidas entre as que foram autuadas ou interditadas recentemente pela Vigilância
Sanitária, perfazendo urn total de 16 pessoas ouvidas. Constatou, através desses depoirnentos,
que constitui urna rotina a venda, o repasse e a troca indiscriminada de medicarnentos entre
distribuidoras e entre estas e seus compradores (drogarias, farmácias e hospitais), quase
sempre sern o registro contábil ou fiscal correspondente. Desse modo, fica inviável o
rastreamento e o rnonitoramento do produto, dificultando nao so o controle de qualidade,
como também o controle fiscal e a ação da Vigilância Sanitária.

Segundo o Dr. Julio César, essa forma de atuação das distribuidoras (venda entre elas,
troca, recebirnento de produtos em pagamento de dIvidas), "propicia urn descontrole no
rastrearnento de medicamentos suspeitos de falsificação ou comprovadamente falsificados".
o Superintendente relatou que, muitas vezes, a Vigilância Sanitária estadual era notificada
pelo Ministério da Saide para retirar determinado produto de circulaçao, mas, a partir da
distribuidora, perdia-se o controle do produto, uma vez que ela não conseguia informar o seu
destino.

o Dr. Julio César referiu-se a outro problema detectado pela Vigilância Sanitária na
comercializaçao dos rnedicamentos: alguns hospitais filantrópicos tern realizado cornpras
corn isençao de ICMS, diretamente dos laboratórios, e posteriormente repassado a
mercadoria para os distribuidoras. Esclareceu ainda que, embora esse tipo de negociação fuja
da alçada da Vigilância Sanitária, resolveu alertar a CPI, porque o fato deve estar
ocasionando grande evasão fiscal.

Outro problema detectado por esta CPI, e que parece não ser incomurn, refere-se i
existência de distribuidoras cujos proprietários não constam como tal no contrato registrado
na Junta Comercial, onde aparecem apenas os nomes dos chamados "testas de ferro". Esse
contrato social simulado oculta fraudes e irregularidades diversas. E o caso da Acess
Distribuidora Farmacêutica Ltda., que não tern endereço certo, não possui alvará nern
qualquer outra autorização sanitária para o funcionamento e cujo proprietário de fato, o Sr.
Arlindo Corrêa de Moraes, não foi localizado. Foram ouvidos, na CPI, os dois "testas de
ferro", pessoas de condiçoes financeiras e sociais evidentemente precárias e que
apresentaram flagrantes contradiçOes nos seus depoimentos. Apesar de tratar-se,
aparentemente, de urn caso de "empresa fantasma", foram encontrados, recentemente,
medicarnentos "desovados" a beira de urn córrego, em Sabará, junto corn notas fiscais
daquela empresa, fato este que motivou a intirnaçäo dos proprietários para prestar
depoirnento a CPI. Também a Distribuidora Hospinova Ltda., de Ponte Nova, interditada em
caráter definitivo pela Vigilancia Sanitária devido as intImeras irregularidades lá encontradas,
apresentava urn contrato social simulado, corn "testas de ferro" constando como
proprietários. Esta ernpresa 6 objeto de inquérito policial instaurado pela Delegacia daquele



municfpio, para apurar a responsabilidade dos envolvidos nos atos ilIcitos. Seu proprietário,
Gilmar Januário, assim como seus "testas de ferro", João de Brito Martins e Anderson de
Rosa Odoro, foram também ouvidos por esta CPI.

Além disso, ha casos de distribuidoras de Minas Gerais envolvidas corn receptaçao e
venda de medicamentos desviados do SUS. Nesse caso, a embalagem é, em geral, adulterada
antes de proceder-se a venda. A PolIcia Federal tern vários inquéritos instaurados para apurar
esses fatos. Ha ainda fortes indIcios de que haja também associação de distribuidoras
mineiras corn quadrilhas especializadas em roubo de cargas. Segundo dados da Secretaria de
Segurança Pâblica, os medicamentos ocupam o terceiro lugar no ranking das cargas mais
roubadas no Estado.

Examinando-se o depoimento do Superintendente de Vigilancia Sanitária do Estado,
verifica-se que os problemas mais frequentemente encontrados por aquele órgao, nas
inspecôes que realiza junto as distribuidoras, dizem respeito ao armazenamento irregular dos
produtos, a venda de medicamentos vencidos corn embalagern adulterada, de amostras gratis
reembaladas, de entorpecentes e psicotrópicos sem a conespondente licença do Ministério da
Saide, bern como ao fato de nao disporern de alvará e de responsável técnico.

Algumas distribuidoras, dotadas de grande poder de compra, conseguiram junto a
importantes laboratórios o monopólio da cornercializaçao de certos produtos, tornando-se,
assim, as imnicas fornecedoras para outras distribuidoras, bern como para hospitais, farmácias
e drogarias. Dessa forma, tornaram-se capazes de regular os preços no mercado. E o caso, por
exernplo, da Ação Distribuidora de Medicamentos, que foi interditada em caráter definitivo
pela Vigilância Sanitária por irregularidades diversas, e cujo proprietário, o Sr. José Celso
Machado de Castro, encontra-se preso no Estado de São Paulo, acusado de introduzir o
Androcur falsificado no mercado. Essa distribuidora possuIa exclusividade na revenda, para a
região, de produtos de alguns laboratórios, o que obrigava as demais distribuidoras a adquirir
tais produtos sempre através dela. Conseguiu, em poucos anos de existência, tomar-se uma
das maiores do Pals e a mais poderosa do Estado.

Fica clararnente evidenciado que esse segmento atacadista precisa ser objeto del,uma
norrnatizaçao rlgida e de urn controle rigoroso por parte das autoridades sanitárias, urna vez
que constitui urn dos elos mais importantes na cadeia de irregularidades que envolve a
fabricação e a distribuiçao dos rnedicamentos.

5.2.2 - As farmácias e drogarias

Segundo informaçOes prestadas a esta CPI pela Presidente do Conseiho Regional de
Farrnácia de Minas Gerais, Dra. Renata Loiola Souto, no Estado de Minas Gerais existe urn
estabelecimento farmacêutico - drogaria ou farrnácia - para cada dois mu e quinhentos
habitantes, quando o necessário, segundo parametros da Organização Mundial de Satide,



seria urn estabelecimento para cada oito mil habitantes. Essa proliferaçao de drogarias, entre
outros problemas, torna mais diffcil o controle por parte dos órgãos sanitários competentes.

Foram ouvidos, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, proprietários de quatro
drogarias onde foram detectadas graves irregularidades pela Vigilância Sanitária. Através
das inforrnaçOes fornecidas por aquele órgão, bern como dos depoirnentos coihidos, ficou
evidenciado que os principais problemas apresentados pelas farmácias e drogarias dizem
respeito a inexistência do responsável técnico, a ausência de farmacêutico no
estabelecimento, a venda de medicarnentos controlados sern receita médica, de amostras
gratis, de medicamentos sern nota fiscal de compra, de medicamentos corn validade vencida,
de medicamentos desviados da CEME, bern como de medicamentos oriundos de cargas
roubadas.

Constatou-se também que o armazenamento irregular dos produtos é muito frequente e
compromete sua qualidade e eficácia. Essa arrnazenagem irregular está muitas vezes
associada a sonegação fiscal. Corn o intuito de ocultar medicamentos sern notas fiscais,
foram usados desde depósitos clandestinos em fazendas e barracôes, ate o artifIcio de
camuflar remédios num quintal, sob urn rnonte de areia.

Outro problema que chegou ao conhecimento da CPI consiste no pagarnento &
comissão, pelos pequenos laboratórios, as farmácias e drogarias que vendern seus produtos,
incentivando desta forma a prática da "empurroterapia".

Além disso, o marketing agressivo de alguns estabelecimentos tern levado a ampliaçao
de sua participação no rnercado, muitas vezes de maneira pouco ética. Das receitas
requisitadas pela Vigilância Sanitária a Drogaria Dinâmica, muitas possuIam urn selo corn o
norne daquele estabelecimento aposto no papel de receituário.

Esta rnesrna drogaria, que pertence a esposa do proprietário da Ação Distribuidora e
que também foi interditada em caráter definitivo pela Vigilancia Sanitária devido a
irregularidades lá encontradas, conseguia, como se pôde apurar e conforme assentiu a
proprietária em seu depoimento, vender seus produtos corn preços 40% inferiores a media do
mercado. A proprietaria não foi convincente aotentar explicar como conseguia manter esses
preços e ainda fazer crescer a empresa.

Outras duas drogarias que apresentaram fortes indIcios de irregularidades foram a
Azevedo e Sena Ltda. e a Droga Brasil, ambas de Ponte Nova. Na primeira, foi encontrado
Diazepan em embalagem corn tarja vermelha, quando esse medicamento tern tarja preta.
Além disso, o referido medicarnento não tinha nota fiscal de compra. Na tultima, foram
encontradas máquinas de lacrar frascos de medicamentos, bern corno tampinhas, embalagens
e cartuchos. Tal fato constitui forte indIcio de fabricaçao ou embalagem clandestina de
medicamentos.



5.2.3 - 0 setor piiblico como comprador de medicamentos

Em virtude da pequena participaçao dos laboratórios oficiais na produção de
medicamentos, o Sistema Unico de Sailde - SUS - tornou-se urn importante mercado para os
produtos fabricados pelos laboratórios privados. Das licitaçöes para compra de medicarnentos
realizadas tanto pela rede hospitalar piiblica, como por prefeituras municipais, participam
não so os laboratórios produtores, como também distribuidoras e ate mesmo farmácias e
drog arias.

Esta CPI constatou que é comum as distribuidoras apresentarem, nas licitaçöes,
propostas corn preços inferiores aos dos próprios fabricantes dos produtos. Instadas a explicar
este procedimento, as distribuidoras ouvidas alegararn que, pelo fato de comprarern grande
quantidade de medicamentos, conseguem dos fabricantes urn preço bern mais baixo.
Mencionaram ainda urn possIvel acordo corn os laboratórios, pelo qual estes se
comprorneteriam a não competir corn elas, na revenda de seus próprios produtos.

Embora esses argumentos possam não ser de todo inverIdicos, a prática faz supor a
ocorrência de graves irregularidades, sejam relacionadas ao fisco (sonegação de impostos),
sejam concernentes a origem dos produtos (falsificados, adulterados ou roubados). Chegaram
também a esta Cornissão inforrnaçOes de que nao é incomum a ocorrência de licitaçöes nas
quais Os produtos säo entregues em quantidades inferiores as adquiridas ou ate mesmo não
são entregues, o que também poderia explicar o fato em questão.

No que diz respeito ao processo de licitação, esta CPI constatou que boa parte dos
órgaos piiblicos nao faziarn exigência algurna no sentido de comprovar a qualidade dos
medicamentos adquiridos ou a idoneidade da empresa participante, ate que veio a tona o
problerna da falsificação de medicamentos e o Ministério da Sade estabeleceu normas
regulamentando o processo licitatório.

Cumpre registrar que o Ministério da Satide so se preocupou em normatizar a questao,
apesar da sua relevância, quando o problerna eclodiu e passou a ocupar as manchetes dos
jornais. Em maio do corrente, foi editada a Port. MS no. 2.814/98, que passou a exigir a
apresentacão de laudo analItico-laboratorial comprobatório da identidade e qualidade do
medicamento adquirido pelo setor piThlico. Em outubro tiltimo, a Port. MS no. 3.716/98
passou a exigir que a empresa participante da licitação apresente licença sanitária estadual
ou municipal (alvará), autorização de funcionamento (expedida pelo Min. da Saüde),
certificado de registro dos produtos comercializados (expedido pelo Mm. da Sailde) e
substitui o laudo exigido na portaria anterior pelo Certificado de Boas Práticas de Fabricaçao
e Controle por linha de producao ou produtos (a ser expedido pelo Ministério da Saüde).

Por nao fazer exigência relativa a idoneidade dos produtos ou das empresas
fornecedoras, é que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - adquiriu
medicamentos psicotrópicos de empresas que não possuIam autorização especial do Min. da
Saüde para sua comercialização. Pelo mesmo motivo, a Prefeitura de Ipatinga adquiriu



medicamentos da extinta CEME que haviarn sido distribuldos gratuitamente no Estado e, por
ato criminoso, foram parar nas prateleiras de fornecedores inidôneos, o que vem sendo
apurado pela Policia Federal.

Ainda esse mesmo fato explica porque a distribuidora Hospinova Ltda. e a drogaria
Droga Brasil, ambas localizadas em Ponte Nova e pertencentes ao mesmo proprietário,
apesar de nao possufrem alvará sanitário nern responsável tédnico e de cometerem todo tipo
de irregularidades, dominavam o mercado regional e eram habituais fomecedoras das
prefeituras de toda a região da Zona da Mata. Essas empresas foram recentemente
interditadas, de forma definitiva, pela Vigilancia Sanitária e estão sob inquérito policial,
suspeitas de falsificaçao de medicamentos e de outros crimes.

Outras anormalidades na compra de medicamentos pelo setor puiblico chegaram
também a esta Comissão. Uma CPI instalada pela Câmara Municipal de Ibirité e
posteriormente tomada sem efeito por determinação judicial, devido a irregularidades
processuais, levantou indIcios de fraude, de superfaturamento, de fonnaçao de cartel, e de
participação de empresas "fantasmas" nas licitaçoes para compra de medicamentos realizade
pela Prefeitura local.

Fica evidente, a partir da análise dos depoimentos coihidos e da documentaçk
examinada, que a chamada "mafia dos medicamentos" vem-se expandindo graças a
negligência dos órgaos püblicos, tanto na realização das licitaçöes, quanto na normatização e
fiscalizaçao sanitárias.

5.3 - A Vigilância Sanitária

Pelo fato de possuir uma legislacao especIfica , urn objeto de trabaiho e uma lógica
próprios, a Vigilância Sanitária acaba conformando urn subsistema dentro do sistema de
saüde.

Segundo a Lei 8.080, que regulamenta o Sistema Unico de Satide, compete à
Vigilância Sanitária o controle dos bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem corn a saüde, compreendidas todas as etapas e processos, da producäo ate o
consumo, bern como o controle da prestacao dos serviços que se relacionem corn a saüde, no
intuito de eliminar, diminuir ou prevenir riscos.

A Portaria MS n° 1565/94, que dispöe sobre o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, ao tratar da definiçao de competência entre as esferas de governo, estabelece que
cabe a União coordenar o sistema, prestar cooperaçao técnica e financeira aos Estados e
municIpios e executar açöes de sua exciusiva competência; aos Estados, coordenar, executar
açOes e implernentar serviços, em caráter complementar as atividades municipais, bern como
prestar apoio técnico e financeiro aos municIpios; e a estes tiltirnos, executar açöes e
implementar os serviços de vigilância sanitária. Ao estabelecer as bases do sistema, prevê



uma efetiva descentralizaçao dos serviços e açOes da União para os Estados e municIpios, e
dos Estados para os municIpios e instâncias regionais. A mesma portaria estabelece ainda
que, em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados a sai:Ide, que
possam escapar ao controle da direção estadual ou municipal do SUS, a União e o Estado
poderão executar açöes de vigilância sanitária em qualquer localidade.

No que diz respeito ao controle de medicarnentos, algumas atividades estão sob a
responsabilidade exciusiva da União: o registro dos medicarnentos, as restriçöes e
eliminaçOes de medicamentos inadequados ao uso, a emissão da autorização de
funcionamento para empresas e estabelecimentos, da licença especial para a comercializaçao
de entorpecentes e psicotrópicos, do certificado de boas práticas de fabricação e controle dos
produtos. Além, evidentemente, das açoes de coordenaçao e monitoramento do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, em articulaçao corn Estados e municIpios.

53.1 - A Vigilância Sanitária na esfera federal

Através dos depoimentos coihidos e do material analisado, ficou evidenciado que a
Vigilância Sanitária, no nivel federal, contou sempre corn uma estrutura técnico-gerencial
flagranternente precária, incapaz, portanto, de acompanhar o ritmo do desenvolvimento
tecnológico e de responder as demandas da sociedade. Essa fragilidade facilita a atuação dos
falsificadores e dos inescrupulosos.

Urn de seus pontos criticos é o registro de medicamentos. Segundo os depoimentos, a
Vigilância Sanitária na esfera federal não tern condiçôes de informar quantos nem quais são
os medicarnentos registrados no P aIs. Além disso, devido a morosidade de suas respostas,
tomou-se praxe entre os fabricantes efetuar modificaçOes nas bulas, nas embalagens e ate
mesmo na composicão dos medicamentos, sem comunicaçao prévia àquele órgão. Em
decorrência disso, toma-se difIcil distinguir o medicarnento efetivarnente falsificado daquele
que teve sua composiçao alterada pelo próprio laboratório fabricante.

Foi relatado por urn depoente urn caso ilustrativo dessa situação, relativo a
cornercializaçao de uma Novalgina incolor e sem o sabor amargo que lhe é caracteristico.
Inicialmente pensou-se que o produto fosse falsificado. So mais tarde, verificou-se que se
tratava de uma alteraçao na composição do medicamento, deliberadamente feita pelo
fabricante, que se limitou a comunicá-la, em letras pequenas, no final da bula.

A regulamentaçao deficiente tambérn e outro facilitador da açao dos fraudadores.
Como foi registrado em outra parte deste relatório, somente a partir do momento em que o
problema ganhou as manchetes dos jomais, o Ministério da Saüde se preocupou em
normatizar alguns pontos criticos no controle dos medicamentos. Normas elementares
buscando coibir o comércio clandestino de medicamentos, através de medidas que
possibilitam o rastreamento dos produtos, so foram estabelecidas em maio do corrente,



através da Portaria MS n° 2.814/98, embora já fosse, ha muito, conhecida a situação de
calamidade em que se encontrava o setor. Normas concernentes as licitaçães para compra de
medicamentos por parte dos órgãos pilblicos, visando garantir a idoneidade dos produtos e de
seus fornecedores, so foram instituIdas através das portarias MS O 2.814 e n° 3.716, de
29/5/98 e 8/10/98, respectivamente.

São flagrantes as lacunas existentes na regulamentação setorial, como, por exemplo, na
questão do controle das cargas roubadas. Não existe obrigatoriedade de notificaçao a
Vigilância Sanitária do roubo de cargas nem do destino dado a elas pelas seguradoras,
quando de sua recuperação. Isso impede o rastreamento do produto, que tanto pode ser
repassado de maneira Integra, como pode ser fracionado, misturado corn outros, ou seja,
falsificado. Carece também de regulamentaçao o problema do descarte dos produtos por parte
da indüstria (materiais usados em teste, refugos diversos, produtos reprovados ou devolvidos)
e do cornércio (medicamentos vencidos). A inexistência de normatização rigorosa relativa a
questão vem não so possibilitando a venda de medicamentos vencidos ou o seu
reaproveitamento em embalagens adulteradas, fatos frequentemente observados na
inspeçöes realizadas pelas Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal, como ocasionando as
"desovas" desses medicamentos em logradouros püblicos, provavelmente por receio de uma
autuação pela fiscalização sanitária. A questao das amostras gratis também carece de
regulamentação urgente, pois sua distribuiçao indiscriminada constitui urn fator que dificulta
o controle sanitário sobre os medicamentos.

Ate mesmo medidas bern mais simples, como a colocação de código de barras e a
utilizaçao de tinta reativa ou lacre de segurança nas embalagens dos medicamentos, para
obstaculizar a ação dos falsificadores e facilitar o rastreamento dos produtos, so foram
normatizadas recentemente, através da Portaria MS n° 802, de 8/10/98.

A "PolItica Nacional de Medicamentos", que também so' foi editada em outubro do
corrente, através da Portaria MS n° 3.916/98, inclui entre as suas diretrizes: a regulamentacão
sanitária de medicamentos, objetivando a garantia de sua segurança, eficácia e qualidade; a
organização das atividades de vigilancia sanitária; a capacitacão de pessoal para a area e a
consolidação do sistema de informação em vigilância sanitária. Para dar concretude a essas
diretrizes, propoe uma série de medidas: a implantacao de roteiros de inspeção e de
procedimentos e instrumentos de avaliaçao; a reorganização da rede de laboratórios para
controle de qualidade (REBLAS); a reestruturação da Vigilância Sanitária federal na busca
de major consistência técnico-cientIfica e de major agilidade administrativa, entre outras.

5.3.2 - A Vigilância Sanitária estadual

A descentralização das açöes da Vigilância Sanitária, diretriz básica da reestruturação
setorial, vem-se processando de acordo corn a capacidade de Estados e munic Ipios de



assumir as tarefas, configurando, assim, estágios diferenciados no que diz respeito a essa
questão.

Em Minas Gerais, o Estado assumiu as atividades de major complexidade, corno a
fiscalizaçao das indistrias e das distribuidoras, deixando o controle das drogarias e farmácias
a cargo dos municIpios que tenham condição de faze-b.

Conforme afirmou o Superintendente de Vigilância Sanitária, em seu depoimento a
esta CPI, a inspeçao das indüstrias de medicamentos faz parte de urn programa nacional,
sendo realizada anualmente, de forma rigorosa, por técnicos especializados. No que se refere
as distribuidoras, que considerou o ponto crftico na cadeia da falsificaçao de medicamentos,
esclareceu que o Estado vem intensificando sua açao na fiscalização e no controle desses
estabelecirnentos.

Inforrnou ajnda que, embora por força de lei a fiscalização de drogarias e farmácias
fosse competência dos rnunicIpios, enquanto estes nao se estruturavam para tal, o Estado
vjnha atuando nessa area. Essa atuaçao era, entretanto, muito precária, devido a
impossibilidade de se deslocarem tédnicos para inspecionar esses estabelecimentos em todo o
Estado. Corn o avanço do processo de descentralização das açöes e serviços de saüde, os
rnunicIpios maiores montaram serviços de vigilância sanitária e assurniram essa atividade.
Hoje, segundo o Superintendente, cerca de 60% das drogarias do Estado, que se concentram
nos grandes centros, já são objeto de fiscalização, mas ha urn nümero muito grande de
municIpios cujos estabelecimentos não são fiscalizados. Adrnite haver, realmente, muita
deficiência nessa area.

0 Superintendente salientou que a ação da Vigilância Sanitária se limita ao produto e
ao estabelecimento, nao se estendendo ao proprietário. Assim, se interditam urn
estabelecirnento e, logo em seguida, seu proprietário abre outro, nada podem fazer. DaI a
necessidade de atuarem sempre em conjunto corn a polIcia, a quem cabe a apuração da
responsabilidade dos envolvidos, e corn o Ministério Th.Iblico, que tern sido urn grande aliado
na defesa dos interesses dos consumidores. 0 Dr. Jilio esclareceu que todos os casos de
falsificaçao ou de graves irregularidades encontrados pela Vigilância Sanitária deram origem
a inquéritos na PolIcia Civil ou na PolIcia Federal.

Relatou ainda que começaram tambérn urna açao integrada corn os órgãos fazendários,
que tern ajudado a Vigilância Sanitária na comprovação da validade das notas fiscais. Isto
porque, no caso de serem encontrados rnedicamentos irregulares, o proprietário do
estabelecimento apresenta as notas fiscais de cornpra e sente-se acobertado. Ocorre que,
muitas vezes, a Fazenda atesta que essas notas fiscais são falsas, e isso agrava o processo
administrativo instaurado pela Vigilância S anitária.

Ainda segundo o depoirnento do Dr. Julio César, o Estado de Minas Gerais instituiu
urn grupo que funciona, desde juiho deste ano, na Central de Inteligencia da Secretaria de
Estado da Segurança, do qual participam as PolIcias Civil, Militar, Rodoviária e Federal, bern



como a Vigilância Sanitária. Esse grupo recebe as denüncias relativas a estabelecimentos
clandestinos ou a medicamentos falsificados e atua na distribuição e coordenaçao das açöes.

0 Superintendente ressaltou, no entanto, a necessidade de uma major integração
policial e fazendária entre os Estados da região Sudeste. Segundo ele, existern barreiras
alfandegárias entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e entre Minas Gerais e São Paulo, aonde a
Vigilância Sanitária é chamada, algumas vezes, para investigar cargas suspeitas (roubadas,
sem nota fiscal ou contendo medicamentos falsificados). No entanto, essas barreiras nao
existem entre o Rio de Janeiro e São Paulo ou entre Rio de Janeiro e EspIrito Santo. Assim,
as mercadorias irregulares podem circular facilmente e entrar em nosso Estado por outros
pontos. Alertou ainda para o fato de que, na Zona da Mata, as ocorrências de roubo de carga
e de falsificaçao de medicamentos tern sido frequentes, devido a proximidade do Rio de
Janeiro. Relatou que em Campos e Itaperuna, municIpios do Estado do Rio próximos àquela
regiao, foram localizadas indüstrias e distribuidoras clandestinas, bern como reembaladoras
de amostras gratis, cujos produtos circulavam no mercado mineiro. Cumpre registrar que,
depois do depoimento do Dr. Julio César a esta Comissão, duas distribuidoras e duas
drogarias de Ponte Nova, importante municIpio da Zona da Mata, foram interditadas pela
Vigilância Sanitária, devido as irnimeras e graves irregularidades lá encontradas.

No que diz respeito as análises fiscais para controle de qualidade dos produtos, o Dr.
Julio César informou que a Vigilância Sanitária se utiliza do laboratório da FUNED, que,
entretanto, nao está capacitado para realizar todo tipo de análise. Os produtos que a FUNED
não tern condiçöes de analisar em geral são encaminhados para o Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saüde - INCQS - , pertencente a Fundaçao Osvaldo Cruz, no Rio
de Janeiro, laboratório de referência nacional do SUS, que tern demorado muito na entrega
dos laudos, o que vem dificultando a açao da Vigilancia Sanitária.

Quanto a questão da regulamentação setorial, cornentou que a Secretaria de Estado da
Saiide vem atuando no sentido de complementar, através de resoluçoes, as normas federais.
Segundo ele, já existem disposiçOes estaduais complementares a Portaria MS no. 2.814/98,
que trata das licitaçOes ptIblicas e da regulamentação do comércio corn as distribuidoras, e'
estavam em vias de serem editadas, na ocasião em que prestou depoimento, normas relativas
ao transporte e circulaçao de mercadorias, a notificaçao do descarte por parte do comércio,
bern como a distribuiçao de arnostras gratis pelas indiistrias mineiras.

Sobre o caso do Androcur, o de major repercussão na imprensa e também o de
conseqUências mais danosas, esclareceu que a Vigilância Sanitária, assim que recebeu, por
parte da Secretaria de Saiide do Rio Grande do Sul, a denuncia contra a Açao Distribuidora
de Medicamentos pela venda do medicamento falsificado, foi àquela distribuidora, interditou
o estoque e instaurou processo administrativo, cumprindo o trâmite legal para esses casos.
Em seguida, alertou todos os estabelecimentos que tratam de cancer no Estado e todos os
hospitais credenciados pelo SUS. Encontrou ainda em circulação cerca de 30.000
comprimidos, o que corresponderia a 1.500 frascos do medicamento. Solicitou ainda



informaçães a Secretaria de Estado da Fazenda sobre a idoneidade das notas fiscais de
compra apresentadas pela Açao e a Vigilância Sanitária de São Paulo sobre as distribuidoras
que teriam emitido as referidas notas fiscais. Através desta iiltima, ficou sabendo que essas
empresas nao existiam ou seriam clandestinas. Tomando conhecirnento desses fatos, a
Vigilancia Sanitária encaminhou o processo a Delegacia de Ordem Econômica da PolIcia
Civil para apuraçao de responsabilidade. Pela apresentacão dessas notas, o estabelecimento
foi advertido. Posteriormente, foi interditado, em função de outra irregularidade: a venda de
medicamentos controlados sem a devida autorização do Ministério da Saüde.

o Superintendente afirmou, ainda, em seu depoimento, que a Vigilância Sanitária se
ressente da inexistência, no Estado, de urn Código Sanitário que sistematize toda a legislação
sanitária, adaptando-a as caracteristicas e condiçOes regionais. Hoje, o órgão vem atuando
respaldado pela legislação federal, mas está impossibilitado de estabelecer multa, por não ter
base legal para tanto. Corn isso, o Estado deixa de arrecadar, e a Vigilância Sanitária perde
urn importante instrumento de penalizacao. Esse código traçaria, ainda, as grandes linhas de
atuação da Vigilância Sanitária no Estado e serviria de parâmetro para os códigos
municipais.

o Dr. Julio Cesar referiu-se, também, a necessidade de criaçao da carreira de fiscal
sanitário, para que o profissional que atua nesta area possa contar corn as garantias e
prerrogativas próprias da função que exerce. Hoje, o órgão vem atuando corn profissionais
que não tern dedicação exciusiva, trabaiham muitas vezes em horáno parcial, o que acarreta
problemas, inclusive de natureza ética. Esses profissionais tern delegação de competência
para exercerem a função enquanto estiverem lotados no setor, mas isto os torna muito
vulneráveis.

Finalmente, registra que a Vigilancia Sanitária vem trabaihando corn cerca de 50% do
pessoal que seria necessário. Conta corn 122 técnicos de nIvel superior, distribuIdos entre o
nIvel central da Secretaria e as 25 regionais de saulde, a major parte deles corn tempo parcial,
quando seriam necessários pelo menos 300 técnicos em regime de dedicaçao exciusiva.

5.3.3 - A Vigilância Sanitária de Belo Horizonte

A CPI ouviu também o Dr. João Batista de Souza, responsável pela Vigilância
Sanitária de Belo Horizonte, municIpio que assumiu a fiscalização sanitária de medicamentos
em agosto do corrente. 0 Dr. João Batista afirma, em seu depoimento, que essa funçao
poderia ter sido assurnida desde 1996, quando foi sancionado o Código Sanitário municipal,
mas isto veio a ocorrer agora, "dada a gravidade da situação". De fato, o municIpio dispöe,
desde 1996, de urn Código Sanitário que ihe proporciona base legal para a açao, bern como
de uma carreira e urn quadro de fiscal sanitário. Além disso, no processo de municipalizaçao
promovido pelo SUS, integra a categoria mais avançada de gestão, a chamada "Gestão Plena



do Sistema de Saiide", na qual o municIpio assume urn volume major de responsabilidades,
recebendo, em contrapartida, urn repasse global de recursos para o custeio do sisterna. Nessa
modalidade de gestão, como o próprio nome indica, o municIpio deve assumir não so as
açoes assistencjajs, como tarnbém as açöes de vigilância sanitária e epidemiológica.

0 fato de Belo Horizonte so ter assumido a fiscalização de suas farmácias e drogarias
recentemente, já em plena crise envolvendo a questão dos medicamentos, embora tivesse
condição de faze^-lo antes, constitui urn indicador de que a descentralização das açOes de
Vigilância Sanitária, tao necessária ao born funcionamento do sisterna, vem ocorrendo de
forma lenta em Minas Gerais, deixando a major parte de seus municIpios a margem de
qualquer ação fiscalizatória.

Segundo o Dr. João Batista, assirn que o rnunicIpio assumiu essa atividade, foram
visitadas e cadastradas todas as farmácjas e drogarias de Belo Horizonte. De urn total de 873
estabelecimentos, 626 dispunham do alvará sanitário emitido pela Vigilância Sanitária
estadual, 26 tinharn seus alvarás corn validade já vencida e 221 nao possuIam qualquer
documentação autorizativa de funcionarnento. Corn relaçao a existência do responsável
tédnico, identificaram que 763 atendiarn aos requisitos legais, enquanto 110 nao contavam
corn profissional farrnacêutjco.

Foram fiscalizados, naquele primeiro mês de atividades, 310 estabelecimentos, nos
quais foi encontrada uma quantidade assustadora de medicarnentos que deveriam ter sido
retirados de circulaçao: 42.620 medicarnentos vencidos e 6.059 rnedicamentos cujos lotes
constavam da relaçao de falsificados do Mjnistérjo da Saüde. Lavraram-se 47 multas,
perfazendo urn total de R$ 102.249,44.

Ainda segundo o Dr. João Batista, entre os medicamentos falsificados que foram
encontrados, a major incidência era do Microviar, fabricado pela Schering, cujo recoihirnento
já havia sido deterrninado, ha muito, pelo Ministério da Saüde.

Tais dados dernonstrarn clararnente a amplitude e a gravidade do problerna, bern como
os riscos a que o consumidor está exposto. Diante do que foi constatado na Capital, podernos
concluir que o recoihimento de medicamentos por determinaçao do Ministério da Saüde vern
sendo realizado de forma extremarnente precária, ou simplesmente nao vern sendo realizado,
nos municIpios onde as açöes da Vigilância Sanitária ainda não foram descentralizadas, jsto
é, na absoluta maioria dos rnunicIpios do Estado.

5.4 - Os órgãos policiais

Foram ouvidos por esta Comis são Parilamentar de Inquérito representantes de todas as
Delegacias Especializadas da Policia Civil que tern relaçao corn crimes concernentes a
medicamentos, bern como representantes da PolIcia Miljtar e da Poilcia Federal.



5.4.1 - A PolIcia Civil

Cabe a PolIcia Civil do Estado de Minas Gerais, como PolIcia Judiciária, a apuraçao
das infraçOes penais. No que se refere aos crimes relacionados a medicamentos, como o de
falsificaçao, o de roubo de cargas e o de sonegação fiscal, a apuração compete, em se
tratando da Capital, respectivamente a Delegacia Especializada no Combate aos Crimes
Contra a Ordem Econômica, a Delegacia Especializada de Repressão a Furtos, Roubos e
Desvios de Carga de VeIculos e a recém-criada Delegacia Especializada no Combate a
Sonegaçao Fiscal. No interior do Estado, em geral não ha especializaçao de funçOes, ficando
a apuração do crime a cargo da delegacia da comarca onde o mesmo ocorreu.

Segundo o depoimento prestado a esta CPI pelo Dr. Marco Aurélio Lopes dos Santos,
titular da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica, esta
so pode iniciar suas investigaçöes quando acionada por consumidor que foi induzido ao erro
e sofreu prejuIzo material ou dano a saüde, ou quando acionada pela Vigilância Sanitária,
órgao que fornece 99% das deniincias recebidas.

Segundo o Delegado, foram instaurados, naquela delegacia, cinco inquéritos
relacionados corn a falsificaçao de medicamentos: o que investiga a falsificaçao do Androcur,
introduzido no mercado pela Ação Distribuidora; o que investiga a falsificaçao do Aredia,
também comercializado pela Ação Distribuidora; o que investiga a falsificaçao de Novalgina,
apreendida da Comercial Juruti, no CEASA; o que investiga a falsificação da LidocaIna
produzida pelo Laboratório Hypofarma; e o que investiga a falsificaçao do Ogastro e do
Kiaricid (atualmente transferido para a comarca de Carangola). Segundo ele, todos esses
inquéritos ainda estão em andamento.

Além dos mencionados acima, estão instaurados vários outros inquéritos relativos a
falsificaçao de medicamentos no interior do Estado. Cumpre mencionar, no entanto, que
nenhum deles resultou na prisao dos responsáveis. So estão detidos sob a acusação de crimes
envolvendo medicamentos falsos o proprietário da Ação Distribuidora, em decorrência de
inquérito instaurado pelo Delegado do 10 Distrito Policial de Santo André, no Estado de São
Paulo, bern como o proprietário da Endoterápica Laboratório, preso em flagrante.

Esta CPI ouviu também o Dr. Rogério Santos, titular da Delegacia Especializada de
Repressão a Furtos, Roubos e Desvios de Carga de VeIculos, que destacou o estreito
relacionamento desta Delegacia corn a PolIcia Federal, já que o roubo de carga se caracteriza
como crime organizado, sem fronteiras, exigindo, portanto, ação constante em âmbito
nacional.

Segundo depoimento do Delegado, apOs a intensificação do combate a falsificaçao de
medicamentos, especialmente a partir do mês de junho, houve crescimento do roubo de
cargas de medicamento no Estado, verificando-se urna media de duas ocorrências por mês.
Conforme salientou, as investigaçOes realizadas pela Delegacia evidenciaram que a carga
roubada possui destinatário certo, definido antes da realizaçao do ilIcito. Os infratores



conhecem a mercadoria que será roubada e o seu valor. Usualmente, os receptadores pagam
pela mercadoria o equivalente a 30% do valor das notas, que são posteriormente destruldas.

Outro aspecto destacado pelo Dr. Rogério Santos diz respeito ao seguro das cargas.
Segundo seu depoimento, o Indice de recuperação de cargas é da ordem de 72%, porém os
empresários tern mais interesse em receber a indenizaçao do seguro que a própria carga.
Disso decorre que muito frequentemente a seguradora fica corn a mercadoria, que é então
vendida duas vezes.

Mencionou ainda que contribui para dificultar a fiscalização o fato de a carga ser,
muito frequentemente, lacrada na origem, o que impossibilita sua conferência, restringindo-
se a açao da polIcia tao somente a verificaçao da nota fiscal. No caso da inexistência deste
documento, faz-se a notificação para aplicacao de multa.

Segundo o Sr. Marcelo Musarra Gamero, que tarnbém prestou depoimento a esta CPI,
representando a Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de Minas
Gerais, estima-se que o valor das cargas roubadas, em 1998, atinja o montante de US$500
milhOes, o que supera os recursos envolvidos no tráfico de drogas. 0 depoente esclarece
ainda que, muitas vezes, os próprios motoristas dos caminhôes estão articulados corn a
quadrilhas especializadas em roubo de carga.

Outro Delegado que prestou depoimento a esta CPI foi o Dr. Henrique de Oliveira,
titular da Delegacia Especializada no Combate a Sonegaçao Fiscal. Segundo o depoente, a
Delegacia funciona ha três meses e cuida especificamente de combater e reprimir a
sonegação fiscal de tributos estaduais. No que se refere a crimes de sonegação fiscal
envolvendo medicamentos, afirmou que a recém-criada Delegacia ainda não foi acionada
nem pela Secretaria da Fazenda, nem pelo Ministério Piiblico.

Pelos depoimentos ficou evidenciado que, apesar de a polIcia civil oferecer apoio it

Vigilância Sanitária quando esta encontra dificuldades para realizar suas atividades, nib
existe uma integração efetiva entre as Delegacias Especializadas e esse órgão.

A partir das informaçöes fornecidas pela PolIcia Civil de Minas Gerais, percebernos
que a falsificaçao, assim como o roubo de cargas de medicamentos e a sonegação fiscal estäo
imbricados e, quase sempre, ultrapassam as fronteiras estaduais, constituindo, assim, urn
problema de âmbito nacional. Dessa forma, as polIcias estaduais, que já sofrem limitaçoes
materiais, fIsicas e financeiras, ficam manietadas também do ponto de vista legal,
dependendo da colaboração de outras autoridades. Nesses casos, torna-se indispensável a
colaboração entre as polfcias estaduais e a federal.

5.4.2 - A PolIcia Militar

A PolIcia Militar de Minas Gerais foi ouvida nesta CPI, na pessoa do Tenente-Coronel
Antonio Luiz da Silva, que representou o Comandante-Geral da instituição, Coronel Márcio
Lopes Porto.



Não compete a Poilcia Militar, como polIcia ostensiva, atuar na apuraçao de crimes de
qualquer natureza. No que diz respeito a falsificaçao de medicamentos, ela tern atuado dando
apoio e cobertura as açöes da Vigilância Sanitária. Esta instituição, através de seu
representante, colocou-se ao inteiro dispor das autoridades sanitárias para colaborar no
combate as fraudes.

5.4.3 - A PolIcia Federal

A PolIcia Federal foi representada nesta CPI pelo Dr. Tadeu de Moura Gomes,
Coordenador do NIc1eo de Processamento de InformaçOes sobre Remédios Falsificados da
PolIcia Federal de Minas Gerais. 0 referido Nicleo tern como objetivo reunir informaçoes
sobre medicamentos falsos e sobre os tratamentos corn eles realizados, para subsidiar o
trabaiho da Delegacia de Combate a Falsificação de Rernédios, criada em Brasilia, e
possibilitar uma atuação uniforme, no âmbito nacional, em relaçao ao combate a esse crime.

Segundo o Delegado Tadeu de Moura Gomes, em princIpio, não é competência da
PolIcia Federal investigar os crimes relacionados corn medicamentos. Ela so assume a
responsabilidade pela apuraçao desses crimes quando órgãos federais são lesados, como no
caso do desvio de medicamentos comprados pela extinta CEME, ou quando ocorre venda
irregular de entorpecentes e psicotrópicos, o que configura tráfico de drogas.

Conforme o depoimento do Delegado e a documentaçao enviada pela PolIcia Federal a
esta CPI, existem, naquele órgão, três inquéritos que apurarn irregularidades relacionadas
corn a cornercializaçao de medicamentos. Urn deles investiga a venda para a Secretaria
Municipal de Saüde de Ipatinga do medicarnento Talsutin, produzido pelo Laboratório
Bristol-Myers Squibb Brasil S/A para. a CEME, realizada pela Distribuidora Districampos
Ltda., de Governador Valadares. 0 segundo investiga o envolvimento de funcionários
püblicos no desvio do medicamento Mansil, produzido pelo Laboratório Pfizer Ltda. para a
CEME, que estava sendo comercializado em drogarias de Ipatinga e de Governador
Valadares. 0 terceiro inquérito, que investiga a cornercialização de medicamentos
psicotrópicos, pela Açao Distribuidora, sem a devida autorização do Ministério da Saiide, já
foi rernetido para a Justiça.

Ainda segundo o depoimento do Dr. Tadeu de Moura Gomes, a PolIcia Federal tern
trabathado nesses inquéritos em parceria corn as poilcias de Minas Gerais e de São Paulo.

Contudo, vale salientar que a colaboração da PolIcia Federal corn as polIcias estaduais,
na apuração dos crimes relacionados corn medicamentos, que atingem o pals inteiro, seria de
grande relevância e talvez a i.inica maneira posslvel para a sua efetiva apuraçao.



5.5 - Os órgãos fazendários

Os atos fraudulentos relativos aos medicamentos (falsificaçao, roubo de carga, desvio
de medicamentos do SUS) vêm sempre acompanhados da falsificação de documentos fiscais,
uma vez que os fraudad.ores nao dispãem de nota fiscal idônea para a comercialização dos
produtos. Por esse motivo, torna-se de fundamental importância uma ação incisiva dos
órgãos fazendários na fiscalização e no controle da circulaçao de medicamentos no Estado.

Pela Secretaria de Estado da Fazenda prestaram depoimento a esta CPI o Dr. Jorge
Henrique Schmidt, representando o Secretário, o Dr. Márcio Rodrigues de Oliveira,
representando o Superintendente Regional Metropolitano, e o Dr. Rinaldo Sérgio Costa,
Coordenador da 5a Administraçao Fazendária.

Os depoentes informaram que, em outubro de 1997, o Estado de São Paulo denunciou
urn convênio do Conseiho Nacional de PolItica Fazendária - CONFAZ -, que estabelecia o
recoihirnento do ICMS incidente sobre produtos farmacêuticos através do regime de
substituição tributária. Nesse regime, cabia ao fabricante o recoihimento do imposto, do qual
urna parcela é transferida para o Estado onde se localiza a empresa compradora dos produtos.
Como se concentra em São Paulo 80% da indüstria de medicarnentos do Pals, a ruptura desse
convênio significou uma grande perda de receita para Minas Gerais, porque o recoihimento
do tributo pelas empresas adquirentes tornou muito mais fácil a sonegaçao.

A partir desse fato, a Secretaria da Fazenda incluiu o cornércio de medicamentos entre
as suas prioridades em termos de fiscalizaçao. Realizou urn trabaiho junto as distribuidoras e
junto as drogarias e farmácias de grande porte, para verificar o recoihimento do tributo pela
entrada da mercadoria oriunda de São Paulo, bern como de outros Estados onde não ha
recoihimento por parte do vendedor dos produtos. Segundo o Dr. Henrique, foi devido a essa
açao fiscalizatória que se conseguiu arrecadar 70% do ICMS que vinha sendo recoihido antes
da denilIncia do convênio.

Conforme o depoimento do Dr. Rinaldo, esse processo foi alterado em junho do
corrente, uma vez que se tomou obrigatório o recoihimento do ICMS assim que a mercadoria
adentrasse o Estado, no prirneiro posto de fiscalizaçao. Foi intensificado, então, o controle
sobre o transporte de medicamentos, o que contribuiu para inibir a comercializaçao de
produtos de origem irregular. Cumpre registrar, no entanto, que, segundo afirmação do Dr.
Márcio, a conferéncia das cargas de medicamento é feita apenas de forma documental, pelo
fato de elas serem muito fracionadas. Somente quando o fiscal depara corn algum indlcio de
irregularidade nos documentos fiscais é que as caixas são abertas.

Os representantes da Fazenda informaram tambérn que, a partir da eclosão do
problerna da falsificaçao de medicamentos, introduziram a prática de entrevistar, quando da
solicitaçao de inscrição estadual, os pretendentes a abertura de empresa comercial varejista
ou atacadista no ramo, corn o objetivo de verificar se possuem efetivamente condiçoes de
constituir aquela empresa. Sem divida, essa medida pode coibir a ocorrência de contratos



sociais simulados, nos quais, para encobrir irregularidades, constem apenas os nornes dos
chamados "testas de ferro", o que foi detectado por esta CPI em várias empresas.

No que se refere a algum tipo de açao integrada corn outros órgãos, o Dr. Márcio
mencionou que, em reunião corn o Superintendente da Vigilância Sanitária, ficou acertado
que fariam urn convênio estabelecendo urn conjunto de açöes a serem adotadas. Entre elas
estaria a exigência de apresentação de alvará sanitário para concessão da, inscrição estadual, a
comunicação a Vigilância Sanitária das concessöes e das baixas de inscriçöes, bern como o
encaminhamento a Secretaria da Fazenda da documentação fiscal apreendida nas inspeçOes
da Vigilância Sanitária. Tais medidas seriarn importantes, pois impediriam que empresas
formalmente constituIdas, corn registro na Junta Comercial e inscrição estadual, iniciassem
suas atividades, escapando a fiscalizaçao sanitária. Possibilitariam ainda que a Vigilância
Sanitária mantivesse urn cadastro permanentemente atualizado das empresas que atuam no
setor. No entanto, o referido convênio, conforme asseverou o próprio Dr. Márcio, ainda não
foi firmado.

Pelo depoimento dos representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, ficou
evidenciado que aquele órgao vem desenvolvendo apenas urn trabalho de rotina, sem
nenhuma atuação mais incisiva visando coibir as irregularidades fiscais que grassam no setor,
apesar de seus representantes terem dito que o comércio de medicamentos se inclui entre as
prioridades daquela Secretaria, em termos de açao fiscalizatória.

Ouvindo as autoridades policiais e sanitárias, bern como os proprietários de farmácias
e distribuidoras, esta Comissão apurou que a venda, troca ou repasse de rnedicarnentos sern
nota fiscal ou corn nota fiscal falsa se tornou comum entre as distribuidoras que operarn no
setor. Outro fato que chegou ao conhecirnento desta CPI foi o conluio existente entre
distribuidoras e alguns hospitais filantrópicos, corn o objetivo de driblar o fisco. Esses
hospitais, que são isentos do recoihimento de ICMS na cornpra de medicamentos, vêm-se
utilizando desse beneffcio para adquirir grande volume de produtos e repassá-los em seguida
as distribuidoras que, dessa forma, se livram de pagar o tributo.

Através do depoimento do Superintendente de Vigilância Sanitária, Dr. Julio César
Martins Siqueira, fica evidente que a Secretaria da Fazenda já tinha indIcios de que tais fatos
estivessem ocorrendo. Ernbora uma simples verificaçao do volume de medicamentos
comprados pelos hospitais suspeitos, cornparativamente ao de outros hospitais do mesmo
porte, fosse suficiente para identificar a veracidade da operacao, nenhurna providência foi
tomada por parte da Fazenda, como se pode verificar pelo depoimento de seus representantes.
Cumpre registrar ainda que esta CPI, no intuito de esciarecer os fatos, solicitou ao Secretário
de Estado da Fazenda, através do OfIcio SGMI1 .402 de 2/9/9 8, cópias das notas fiscais de
medicamentos comprados corn isenção de ICMS nos iltimos dois anos, para o que não
obteve resposta.

No que conceme as empresas que distribufrarn rnedicarnento fallsificado, o Dr. Rinaldo
afirmou que elas foram fechadas pela Vigilancia Sanitária, antes de ter início a fiscalizaçao



direta que a Secretaria da Fazenda pretendia realizar. Seus documentos foram apreendidos e
encaminhados a outros órgãos que flO os fazendários, motivo pelo qual a Secretaria ficou
impossibilitada de realizar a investigação. No caso da Ação Distribuidora, teria acontecido
exatarnente isso. Segundo ele, a Secretaria da Fazenda havia programado realizar uma
auditoria naquela empresa, mas ela sofreu interdiçao por parte da Vigilância Sanitária na
semana em que os trabaihos teriarn inIcio. Os documentos fiscais foram apreendidos e
encaminhados a outros órgãos, o que impossibilitou a Secretaria da Fazenda de concluir a
açao fiscal. Ainda segundo ele, "o pessoal de São Paulo se antecipou, fez as averiguaçOes e
solicitou a prisão do proprietário da empresa".

Esses fatos demonstram corn clareza a inoperância do Estado diante dos fraudadores,
bern como a descoordenação existente entre seus diversos agentes, revelando-o incapaz de
proteger os cidadãos.

5.6 - Os órgãos de proteção ao consumidor e ao cidadão

5.6.1 -0 PROCON

A polItica nacional das relaçoes de consumo tern por objetivo o atendimento as
necessidades dos consumidores. Assim, os PROCON's, corno os órgaos de vigilância
sanitária, tern o papel de zelar pelos interesses dos consumidores usuários de medicamentos,
pois todas as entidades que cornpöem o sistema nacional de protecao do consumidor possuem
funçöes diretarnente relacionadas corn a satide ptIblica.

A proteção do consumidor é urn princípio constitucional. 0 consurnidor é titular do
direito básico a protecao da vida, a saIde e a segurança. A tarefa de promover a proteçãO
desses direitos so terá sucesso se realizada em parceria: PROCON's, Vigilância Sanitária,
apareiho policial, sociedade civil.

Cabe aos PROCON'S, por força da Lei Federal 8.078/90, que introduziu importantes
modificaçoes na Lei Federal 7.347/85, a prerrogativa de ajuizar as açöes civis coletivas e
civis püblicas visando a proteção dos consumidores vItirnas das práticas comerciais
desajustadas, como é o caso dos medicamentos falsos.

De igual modo, cabe aos PROCON's, por via das citadas açöes, atuar de forma
preventiva, pleiteando em juízo, por exemplo, a retirada de circulação de determinado
medicarnento ineficiente cm rnesmo nocivo a sai.Ide. Ate rnesmo a publicidade enganosa pode
ser alvo de processos judiciais, que se tern rnostrado eficientes nesses casos.

Em depoimento a esta CPI, o Dr. Rodrigo Boteiho Campos, Coordenador do PROCON
de Belo Horizonte, afirmou que várias vItimas da falsificação de medicamentos recorreram
ao órgao, em busca não so de informaçöes, mas também de reparaçao dos danos sofridos. Em



alguns casos, foram acionados os estabelecimentos comerciais onde os medicamentos foram
adquiridos e houve a restituição da importância paga.

0 Coordenador acresceu também que o PROCON buscou uma ação integrada corn a
Poilcia Federal, as Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal e o Ministério Piiblico,
enviando-ihes cópias dos processos abertos no órgäo. Desenvolveu, ainda, urn trabaiho
educativo, por rneio de uma cartilha distribuIda a população, contendo uma série de
informaçOes sobre medicamentos.

Assim sendo, os PROCON' s constituem urn importante do na cadeia de protecao dos
consumidores, ate mesmo porque se transformaram em ponto de referência para os lesados.
Disso decorre a premente necessidade de urn major apoio das autoridades a esses órgãos.

5.6.2 - 0 Ministério Pujblico

Ao ser instalada esta Comissão Parlamentar de Inquérito, foi enviado ofIcio ao
Procurador-Geral de Justiça, solicitando que indicasse membros das Promotorias de Justiça
de Defesa do Cidadão Consumidor e de Defesa da Ordem Econômica e Tributária para
acompanharem os trabalhos da Comjssão.

Atendendo a solicitaçao, o Procurador-Geral de Justiça designou o Dr. Cláudio
Emanuel da Cunha, Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa da Ordem Econômica e
Tributária e o Dr. Antonio Joaquim Fernandes Neto, Promotor de Justiça da Prornotoria de
Defesa do Cidadão Consurnidor.

0 Dr. Cláudio Emanuel da Cunha compareceu a esta CPI, onde destacou a irnportância
do trabaiho integrado entre os órgaos do Estado, principalmente os ligados a Segurança,
Sailde e Fazenda.

Manifestou sua preocupaçao corn a destinaçao das cargas de medicamentos roubadas,
uma vez que estas, quando recuperadas, nao são restituIdas por via judicial, escapando,
assi.m, ao controle fiscal e sanitário. Salientou ainda a importância da notificação do [ote da
carga roubada a Vigilância Sanitária, para que esta possa, por sua vez, notificar as
distribuidoras, farmácias e drogarias, evitando, dessa maneira, que a mercadoria roubada
entre novamente no mercado, sem controle sanitário.

Logo após sua participaçao nesta CPI, o Dr. Cláudio Emanuel, juntamente corn outros
Promotores de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, apresentou deniincia
contra Jose' Celso Machado de Castro, proprietário da Ação Distribuidora de Medicamentos
Ltda., José Bueno Alves, socio da empresa Distribuidora Canaã Ltda., Chafic Rassul Neto,
sócio da empresa Med Sul Ltda., Jose' Antonio de Oliveira, proprietário da Drogaria Master
Med, Haroldo Abreu, sócio administrador da Distribuidora Pas e Elcio Ferreira da Silva,
corretor de medicamentos. Entre os denunciados, o proprietário da Ação Distribuidora de
Medicamentos 6 o ünico de Minas Gerais. Todos os demais, como suas empresas, vinculam-



se ao Estado de São Paulo. A dentincia foi motivada por "fraude a Administração Fazendária
Estadual, mediante a inserção de elementos inexatos em documentos fiscais, omissão de
operaçOes tributáveis e utilização de notas fiscais falsas, obtendo, corn tal expediente
fraudulento, a supressao da carga tributária devida a tItulo de ICMS, além de colocaçao em
circulação de medicamentos falsos, especificarnente o remédio denominado Androcur,
utilizado no tratarnento de cancer de próstata". As referidas pessoas foram denunciadas por
incorrer nas sançoes previstas no art. i, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90, considerando-se
ainda o disposto no art. 11 da referida lei e no art. 71 do Código Penal.

5.7 - Os conseihos profissionais e os órgãos de representação de classe

Prestaram depoimento a esta CPI representantes dos Conseihos Regionais de Farmácia
e de Medicina de Minas Gerais, da Associaçao Médica de Minas Gerais, bern como do
Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais.

Os representantes do Conseiho Regional de Farrnácia, Dra. Renata Loiola Souto,
Presidente, e Dr. Luiz Antonio Marinho Ferreira, Vice-Presidente, demonstraram
preocupacao corn o ntImero de medicamentos postos a venda: cerca de doze mil produtos,
quando nao seriam necessários mais que 600. Muitos desses medicarnentos, segundo os
depoentes, são de qualidade duvidosa, podendo causar problemas tao sérios quanto os
falsificados. Destacaram a necessidade urgente da implantaçao de urn prograrna permanente
de inspeção de medicamentos.

Também manifestaram preocupação corn o excesso de farmácias e drogarias
existentes, cujo nümero é muito superior ao necessário. Afirmararn que agrava esta situação o
fato de não haver, muito frequentemente, farmacêutico responsável nesses estabelecimentos c
os balconistas acabarem fazendo prescriçao de rnedicarnentos aos clientes.

Urna informaçao preocupante trazida pelos representantes do Conseiho Regional de
Farrnácia diz respeito ao fato de grande parte dos proprietários de estabelecimentos
farmacêuticos preferirem que o profissional esteja ausente do estabelecimento. Segundo os
depoentes, é muito comum a ocorrência de contratos realizados apenas para curnprir as
exigências dos órgãos sanitários, estando o profissional, entretanto, dispensado de
comparecer ao estabelecimento.

Foi expressa ainda pelos representantes do Conseiho Regional de Farmácia a
preocupação corn a campanha negativa em relação as farmácias, as quais é irnputada a
responsabilidade pela venda dos medicarnentos falsificados. Embora admitam que tanto o
proprietário das farmácias como o profissional farmacêutico tenharn a sua parcela de
responsabilidade, considerarn que o cerne do problema está nas indiIstrias e nas
distribuidoras.



Outro órgão ouvido por esta Comissão, a Associaçao Médica de Minas Gerais, sugeriu,
corno medida para combater a falsificaçao, que sejam credenciados os distribuidores de cada
laboratório, em cada cidade. Assim, se o medicamento não for vendido pelo distribuidor
credenciado, será considerado falso, ate prova em contrário. Ha que considerar, no entanto,
que a Portaria MS n° 2.814/98 já trata do assunto, exigindo o referido cadastramento.

Também foi ouvido nesta CPI, o Dr. João Batista Gomes, Secretário do Conseiho
Regional de Medicina de Minas Gerais. Declarou, em seu depoimento que, embora a funçao
daquele Conseiho seja a fiscalizaçao do exercIcio profissional, o órgão colocou-se a
disposiçao Vigilância Sanitária do Estado, do PROCON e do Ministério Püblico para prestar
assessoria e colaboraçao no que concerne ao problema dos medicamentos.

5.8 - Os hospitais

5.8.1 - Os hospitais puiblicos.

Foram ouvidos por esta Comissão o Diretor do Hospital das ClInicas da Universidade
Federal de Minas Gerais, Dr. Joaquim Antonio Cesar Mota, o Superintendente da Fundaçao
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, Dr. Guilherme Gonçalves Riccio e o
Diretor do Instituto Raul Soares, hospital psiquiátrico vinculado aquela Fundaçao, Dr. Lécio
Marcos Dias.

Entre esses hospitais, o iinico caso de uso de medicamento falsificado ocorreu no
Hospital da ClInicas, corn o Androcur. 0 alerta foi dado pelo próprio fabricante, a Shering do
Brasil. 0 hospital tomou todas as providências necessárias. Segundo o Diretor, a medicaçao
foi trocada e os pacientes que haviam feito uso do medicamento não tiveram alteraçoes em
seus exames. 0 Androcur utilizado pelo Hospital das Cilnicas havia sido comprado da Ação
Distribuidora, empresa que venceu a licitação realizada pelo hospital para compra do
medicamento.

Os representantes desses hospitais foram unânimes em afirmar que, no que se refere a
licitação, seguem rigorosamente as exigências do Ministério da Satide. Exigem o certificado
de análise fornecido pelo fabricante e, em caso de düvida, solicitam análise de qualidade a
Facuildade de Farrnácia da UFMG.

No que se refere a comprovaçao da idoneidade da empresa fornecedora, alegaram que,
a partir do momento em que a Vigilância Sanitária habilita urn laboratório ou distribuidora,
por meio de alvará, eles se sentem seguros para cornprar. Não cabe a eles dificultar o
processo licitatório. 0 alvará da Vigilância Sanitária fornece o pressuposto da qualificacao.

Afirmaram ainda que a Açao Distribuidora possuIa autorização de funcionarnento
emitida pelo Ministério da Saide (Secretaria Nacional de Vigilância Sanitárial Departamento
Técnico Normativo/ Divisão de Produtos) e alvará sanitário do Governo do Estado de Minas



Gerais (Sistema Unico de Sailde/Secretaria de Estado da SaIde/ Diretoria Regional de
Salde), assinado pelo Coordenador Estadual de Vigilância Sanitária. Não cabia, pois, aos
hospitais, investigar a referida Distribuidora, que possufa todos os requisitos para vender ao
serviço pilblico.

5.8.2 - Os hospitais privados:

Foram ouvidos por esta Comissão o Vice-Presidente da Associaçao dos Hospitais de
Minas Gerais, Dr. José Luiz Geo Verçoza, o Diretor ClImco e Técnico do Hospital FelIcio
Rocho, Dr. Clementino Pereira de Mendonça Procópio, o provedor da Santa Casa de Belo
Horizonte, Dr. Celso de Melo Azevedo e o Diretor do Hospital Miguel Couto, Dr. Antonio
Coelho Neto.

Tambérn os representantes dos hospitais privados foram unânimes em afirmar que, no
tocante a falsificação de medicamentos, os hospitais são vftimas, uma vez que não fabricam
nem vendem medicamentos, mas comprarn das distribuidoras, reconhecidas e aprovadas pela
Vigilância Sanitária. Frisaram ainda que os hospitais tern farmacêuticos em suas farmácias e
laboratórios, mas não tern condiçOes de analisar a qualidade dos medicamentos que
compram.

A Associaçao dos Hospitais de Minas Gerais, por seu representante, assumiu o
compromisso de orientar os medicos a enviar para análise, em vez de simplesmente
substituir, o medicamento que, aplicado a urn paciente, não der o resultado esperado.

5.9 - As vItimas

Foram ouvidas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito as Sras. Edna Fatima
Amâncio dos Santos, Natália Ramos e Wanda Braga Dias, parentes de vItimas do
medicamento falsificado Androcur.

Conforme OS depoimentos, o estado de saüde -das vItimas, que se encontravam bern,
começou a se agravar corn o uso do Androcur de lote n o 351, ocasionando sua morte precoce.

Todos os depoentes confirmaram que, em algum momento do tratamento, lhes foi
indicada a Distribuidora Dinâmica para a compra de medicamentos. Porém nenhum deles
deixou claro quem fez e onde ocorreu esta indicação.

Os depoentes se queixararn de forma incisiva da omissao e da negligência dos órgaos
por eles procurados que, em nenhum momento, dernostrararn interesse em participar da
apuração dos fatos, prestar auxiio financeiro ou qualquer tipo de informação as vItimas. A
Sra. Wanda Braga Dias chegou a afirmar que sua filha, ao procurar o PROCON de Belo
Horizonte, foi desaconselhada a prosseguir corn o caso.

E relevante rnencionarmos que as familias das vItimas so tomaram conhecimento que
o Androcur de lote 351 era falsificado, após divulgação do fato pela imprensa.



6- CONCLUSOES

Esta CPI, depois de ouvir autoridades federais, estaduais e municipais, produtores de
medicamentos, proprietários de distribuidoras e de drogarias, entidades de defesa do
consumidor, conseihos profissionais, entidades de classe e vItirnas de medicamentos
falsificados, bern corno de examinar a vasta documentaçao recebida, chegou a algumas
conclusOes a respeito do que vem ocorrendo, em nosso Estado, tanto na produção e
comercialização de medicamentos, quanto no que se refere a maneira como os agentes
ptiblicos vêm atuando na questão.

Ficou evidenciado, sem sombra de diivida, que as mais diversas formas de delito
grassam no setor, estimuladas pela inoperância ou pela conivência do Estado. Os
fraudadores vinharn atuando livremente, ate que o problema foi denunciado pela imprensa, e
sua repercussão exigiu do poder püblico a adoção de algumas medidas, ainda que precárias e
tardias, visando a coibir as irregularidades. Mesmo assim, a ação do Estado encontra-se
muito aquém do que esperam e desejam os cidadAos em termos de protecão e segurança.

Encontram-se relacionadas abaixo as constataçOes e conclusöes a que esta Comissão
chegou, seja corn referência a lacunas existentes na regulamentação, seja corn relaçao a
medidas que devern ser tomadas para minorar o problerna.

6.1 - Inexistência de uma polItica de medicamentos

Apesar de a satide ser definida na Constituição Federal como matéria de relevância
püblica, ate muito recentemente nao existia urna polItica nacional que estabelecesse
prioridades para a indiistria farmacêutica ou que orientasse a ação do Sistema Unico de
Saüde no que diz respeito a medicamentos. As prioridades para a producão sernpre foram
estabelecidas pelos próprios produtores, a partir das possibilidades de lucro desenhadas pelo
mercado, e não, das necessidades epidemiológicas da populacao. No âmbito do SUS, açoes
descoordenadas resultam em prejuIzos na aquisição, distribuiçao e dispensaçao de
medicamentos e tern urn impacto negativo nas finanças do setor.

Em outubro do corrente ano, foi instituIda, através da Portaria Ministerial n°
3.916, a "PolItica Nacional de Medicamentos". Espera-se que venha a minorar os problemas
mencionados. As diretrizes e medidas propostas apontam para uma clara fixaçao de
prioridades, major coordenação das açöes, e, sobretudo, para a criação de mecanismos que
possibilitem uma ação efetiva do setor no controle da qualidade dos produtos. No entanto,
sua implementaçao, como de qualquer outra polItica, pressupOe comprometimento do poder
püblico, principalmente em termos de alocação de recursos, o que, lamentavelmente, nos
parece pouco provável ocorrer no nIvel federal, na atual conjuntura de crise econômica e
ajuste fiscal.



Minas Gerais, como de resto a maioria dos Estados, não conta ainda corn uma poiltica
de medicarnentos que estabeleça diretrizes e organize as açöes dos diversos agentes piThlicos
envolvidos corn a questão. E por esse motivo que a Comissão está apresentando urn projeto
de lei definindo as linhas gerais da politica de medicamentos no Estado e dispondo sobre as
rnedidas que deverão ser tomadas para viabilizá-la.

6.2 - Desarticulação entre os órgãos do Estado no combate a produção e a
comercialização de medicamentos irregulares

Os depoimentos das autoridades sanitárias, policiais e fazendárias ouvidas pela
Comissão demonstrarn claramente que é grande a desarticulaçao entre os órgãos responsáveis
por garantir a qualidade dos medicamentos usados pela populacao e coibir as irregularidades
e delitos relacionados ao problema.

Embora a Vigilância Sanitária trate, nas inspeçöes que realiza, apenas das questoes que
ihe são atinentes, problemas fiscais relativos aos produtos inspecionados muitas vezes ficam
evidenciados, sern que haja uma apuração posterior dos fatos pelos órgaos fazendários.
Mesmo em açöes de grande visibilidade, como a interdiçao de urn dos rnaiores
estabelecimentos atacadistas do pals, a Ação Distribuidora, corn fortes indlcios de
irregularidades fiscais, a Secretaria da Fazenda nao atuou em parceria corn a Vigilância
Sanitária, nem forneceu suporte para sua atuação.

Essa descoordenaçao não acontece apenas em açöes excepcionais ou ernergenciais,
rnas também nos procedimentos de rotina. A tItulo de exemplo, não ha urn fluxo de
comunicaçao entre esses órgãos, de modo a permitir que a Vigilância Sanitária tome
conhecimento das empresas do ramo que tiveram sua inscrição autorizada ou cancelada pela
Fazenda.

Também a Poilcia Civil, a qual compete investigar os delitos e apurar as
responsabilidades - urna vez que a açao da Vigilância Sanitária se restringe, por força de lei,
ao estabelecimento e ao produto -, poderia estar atuando de forma mais integrada corn os
demais órgãos. Embora venha dando suporte as açöes da Vigilância Sanitária, faz-se
necessária uma articulaçao mais efetiva entre esta iiltirna e as Delegacias Especializadas, em
particular a Delegacia Especializada de Repressão a Furtos, Roubos e Desvios de Carga de
Velculos, corn o fito de possibilitar urn major controle sobre a circulaçao de medicarnentos e
sobre a qualidade dos produtos recuperados.

Fjcou evidenciado também que a colaboraçao da Poilcia Federal corn a Poilcia Civil
seria de fundamental importância para agilizar os inquéritos, uma vez que os infratores
ligados a falsificaçao de medicarnentos ou ao roubo de cargas atuam em vários Estados,
exigindo uma ação investigatória de ârnbito nacional.



Diante dessas constataçöes, a Comissão está propondo a realização de urn forum
técnico corn a participacäo de todos os segmentos relacionados ao problema, objetivando a
identificação e a implementação de medidas que possibilitem major integração
interinstitucional. 0 forum teria também a função de discutir a poiftica de medicamentos do
Estado, matéria de que trata o projeto apresentado por esta CPI, já mencionado
anteriormente.

Além disso, a Comissão está instituindo, através de projeto de lei, uma série de normas
visando a possibilitar uma atuação mais articulada entre os órgaos do Estado. 0 projeto
estabelece, entre outras coisas, que a inscrição estadual de empresas no ramo de
medicamentos fique condicionada a apresentacão de laudo de vistoria da Vigilância
Sanitária; que as aberturas e baixas de inscriçöes deverão ser cornunicadas àquele órgao, que,
por sua vez, informará a Secretaria da Fazenda qualquer indIcio de irregularidade detectado
em notas fiscais. Estabelece ainda que esta ji.ltima fica obrigada a solicitar uma averiguação
das condiçoes sanitárias das cargas de medicamento, sempre que houver indIcio de
anormalidade.

6.3 - Necessidade de major integração policial e fazendária entre os Estados do
Sudeste

Conforme Os depoimentos do Delegado da Delegacia Especializada de Repressio a
Furtos, Roubos e Desvios de Carga de VeIculos e do representante da Federação das
Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de Minas Gerais, as quadrilhas de rouhs dc
cargas estão bern organizadas e agern articuladamente em todo o território nacional. A
repressão aos delitos não pode ser realizada, portanto, de forma isolada por urn ou outro
Estado, sob pena de se tomar ineficaz e deixar os infratores sempre em vantagem.

Minas Gerais fica muito vulnerável a açao do crime organizado por ser limftrofe corn
Estados onde ele é bern estruturado. E o caso, por exemplo, da região da-Zona da Mata onde
se verifica uma grande incidência de roubo de carga e onde foram detectados vários casos de
adulteraçäo de medicamentos, acobertados por documentos fiscais inidôneos.

Cumpre mencionar que as fraudes relativas a medicarnentos vêm, quase sempre,
acompanhadas da falsificação de documentos fiscais, já que os fraudadores dificilmente
dispöem de docurnentos válidos para a comercialização dos produtos. Assim, urna
fiscalização eficiente por parte dos órgãos fazendários, além de significar urn aumento da
arrecadação, pode tornar-se urn importante instrumento para a desarticulação das quadrilhas.

Faz-se necessário, portanto, buscar mecanismos que possibilitem uma integração
policial e fazendária entre os Estados do Sudeste, corn o fito de assegurar major eficácia e
efetividade as açöes repressivas.



Corn esta preocupaçao, a Comissão está recomendando ao Conseiho Nacional de
Poiftica Fazendária - CONFAZ -, órgão que congrega os Secretários de Fazenda dos Estados,
que empreenda esforços visando a uma articulação das açOes destinadas a coibir
irregularidades na circulaçao de medicamentos. Recomenda também que aquele Conseiho
adote regime especial de tributaçao para medicamentos, objetivando dificultar a atuação dos
sonegadores e dos falsificadores.

Além disso, considerando que a repressão aos crimes relacionados corn medicamentos
exige uma açao de âmbito interestadual, e que a Constituição Federal, em seu art. 144, § 10, I
atribui competência a PolIcia Federal para apurar infraçoes cuja prática tenha repercussão
interestadual ou intemacional e exija repressão uniforme, esta Comissão houve por bern
recomendar àquele órgão que empreenda esforços, através de urna açao articulada corn os
Estados, visando a tornar mais efetiva a repressao a esses crimes.

6.4 - Necessidade de descentralizaçao das açöes de vigilância sanitária e de defesa
do consumidor

Tanto a Constituiçao Federal quanto a legislaçao infraconstitucional que regulamenta o
sistema de saüde estabelecem como urna de suas diretrizes a descentralizaçao das açöes e
serviços. Em se tratando da vigilância sanitária, a Norma Operacional Básica 01/96, editada
pelo Ministério da Saüde, já avança nesse caminho, ao instituir mecanismos de repasse de
recursos da União para os municIpios, destinados ao custeio de procedirnentos e açöes
básicas naquela area.

A Vigilância Sanitária de Minas Gerais vern responsabilizando-se, no que concerne ao
controle de rnedicarnentos, pela execuçao das açöes de major complexidade, corno a
fiscalizaçao dos laboratórios produtores e das distribuidoras, deixando a cargo dos
rnunicIpios a fiscalização de farmácias e drogarias.

De fato, Os municIpios que montaram serviços de vigilância sanitária, em geral os de
major Porte, vêm assumindo essa responsabilidade. Naqueles que não se estruturaram para
estas funçoes, isto é, na rnaioria absoluta dos municIpios do Estado, a fiscalização de
farmácias e drogarias simplesmente nao vem sendo realizada.

A rigor, cabe ao Estado, segundo as normas que regulamentam o setor, atuar
suplementarmente ao rnunicIpio, na execução das açoes e serviços de satide. No entanto, pelo
que se pode verificar através dos depoimentos, a Vigilância Sanitária estadual näo está
estruturada para tal, e não vern desempenhando esse papel.

Faz-se necessária, portanto, uma açao incjsjva do Estado, em conformidade corn a Lei
Federal 8.080/90, a Portaria Ministerial GM/MS 1.565/94 e a Norma Operacional Básjca
01/96 do Ministério da Satide, buscando estimular e promover a descentralização, para os
municIpios, das açOes básjcas de vigilância sanitária.



Diante disso, esta CPI houve por bern recomendar a Secretaria de Estado da Saüde a
adoçao de medidas que visem a agilizar a descentralizaçao das açöes de vigilância sanitária
para os municIpios, mormente as de menor complexidade.

Recomenda também as prefeituras municipais que envidem esforços no sentido de
assumir a execução das açOes de vigilância sanitária de complexidade compatIvel corn seu
porte e sua estrutura. Considerando, ainda, que os municIpios muito pequenos terão,
provavelmente, dificuldade de faze-b, em funçao da pouca disponibilidade de recursos
humanos e financeiros, sugere que se consorciem para o desempenho dessas funçöes.

Também os serviços de protecao ao consumidor precisam de ser descentralizados, para
possibilitar assistência a uma parcela major da populacao e assegurar mais efetividade as
açöes. Portanto, esta Comissão recomenda também aos municIpios que procurem criar
serviços de protecao ao consumidor (PROCONs); se necessário for, utilizando-se do
mecanismo de formaçao de consórcios intermunicipais.

6.5 - Inexistência de urn Código Sanitário no Estado

Minas Gerais não dispöe, ao contrário da maioria dos Estados da Federaçao, de urn
Código que sistematize a legislacão sanitária existente, em gerab dispersa e fragmentada, e
forneça instrumentos legais para a ação da Vigilância Sanitária. Em 1994, o Executivo
apresentou urn projeto de lei contendo esse Código, que tramitou nesta Casa, tendo sido
apreciado na Comissão de Constituiçao e Justiça e na de Satide, nas quais recebeu parecer
favorável. Encontrava-se em apreciaçao na Comissão de Defesa do Consumidor, quando foi
retirado de tramitação pebo Governo do Estado.

Esse Código seria, ao lado do Código de Defesa do Consumidor, uma peca da major
importância na proteção dos cidadãos, particularmente no que se refere a sua saide. Teria a
funçao de traçar as grandes linhas de atuação da Vigilância Sanitária no Estado e, como já se
disse, de sistematizar e organizar a legislaçao sanitária' existente, adaptando-a as
caracteristicas e condiçôes regionais. Além disso, dana força de lei a normas da Secretaria de
Estado da SaiIde, ate então instituIdas através de resoluçöes, propiciando a Vigilância
Sanitária base legal para a açao.

Ha que considerar que a Vigilancia Sanitária estadual age respaldada pela legislação
federal e por resoluçOes internas da Secretaria de Satide, mas ressente-se, conforme afirrnou
seu Superintendente, da inexistência de legislação estadual que ihe permita urn leque major
de alternativas para puniçao dos infratores, como, por exempbo, a pena pecuniária.
Considerando que o Estado não pode aplicar multa corn base em legislaçao federal, aquele
órgão fica impedido de adotar esse mecanismo de penalizacao, ficando restrito, assim, a
penas de pouco impacto, como a advertência, ou a penas rnuito drásticas, como a interdiçao



do estabelecimento e o cancelamento de seu alvará. Além disso, perde o erário uma
importante fonte de arrecadaçao.

Finalmente, o Código Sanitário serviria também como parâmetro para a elaboraçao dos
códigos municipais, que tern por objetivo complernentar as normas estaduais e detaihar os
mecanismos e procedimentos pertinentes a esfera local. Dessa forma, contribuiria também
para a tao necessária descentralizaçao das açOes de vigilância sanitária.

Diante dessas constataçöes, esta CPI resolveu reapresentar o projeto de lei que institui
o Código Sanitário do Estado, na forma do substitutivo aprovado na Cornissão de Saiide ao
projeto do Executivo que tramitou na Casa.

6.6 - Inexistência de legislação estadual relativa ao controle da produção e
circulação de medicamentos

Como já se disse neste relatório, foi somente a partir da eclosão do problema da
falsificaçao de medicamentos que o Ministério da Sai.Ide cuidou de estabelecer normas
visando a coibir o comércio clandestino dos produtos farrnacêuticos e assegurar o controle
de sua qualidade. Embora tenham sido editadas, entre maio e outubro deste ano, várias
portarias regulamentando a matéria, existem ainda inümeras lacunas na normatizaçao
setorial.

Em Minas Gerais, algumas resoluçöes da Secretaria de Estado da Saiide regulam urn
ou outro ponto, mas o Estado necessita de dispositivos legais que complementem e
suplementem a legislaçao federal.

Tendo em vista essas carências em termos de regulamentaçao, esta Comissão resolveu
apresentar urn projeto de lei sobre o controle de medicamentos no Estado, incorporando
alguns dispositivos da Portaria MS n° 802/98, que trata do sistema de controle e fiscalizaçao
em toda a cadeia de produtos farmacêuticos, e estatuindo sobre os aspectos relacionados
abaixo:

a) o transporte de cargas de medicamentos, obrigando transportadoras e
seguradoras a determinados procedimentos tanto no caso do roubo dessas cargas, como de
sua posterior recuperação;

b) a circulaçao de equiparnentos e de insumos destinados a fabricaçao de fárrnacos e
medicamentos, obrigando seus detentores a determinados procedimentos nos casos de venda,
doaçao, cessão, empréstimo ou roubo desses produtos;



c) a ocorrência de desvios de medicamentos em estoque, obrigando seus detentores,
sejam órgaos piiblicos ou estabelecimentos privados, a determinados procedimentos para
notificaçao do fato;

d) a producao de embalagens e a impressao de bulas para medicamentos;

e) a distribuiçao das "amostras gratis" de medicamentos;

f) o descarte de matérias-primas e de produtos rejeitados ou vencidos, por parte da
indiistria e do comércio de medicarnentos;

g) a emissão de notas fiscais relativas a venda de medicamentos, obrigando o vendedor
a registrar nelas o ntImero do lote dos medicamentos vendidos.

6.7 - Necessidade da criação do cargo de fiscal sanitário

Como não existe o cargo de fiscal sanitário no Estado de Minas Gerais, os servidores
que atuam na Vigilância Sanitária tern delegaçao de competência para exercerern a função,
enquanto lá estiverem lotados. Nessas condiçöes, não possuem dedicaçao exciusiva,
trabalham muitas vezes em horáno parcial e nao dispöem das garantias e prerrogativas
necessárias ao exercIcio da função.

Pela análise dos depoimentos, verifica-se que tal situação coloca não so a Vigilância
Sanitária, como o próprio servidor, numa posição extrernarnente vulnerável. No que se refere
a Vigilancia Sanitária, merece destaque a rotatividade de profissionais que, não tendo uma
carreira pela frente nem salários compatIveis corn as responsabilidades das atividades que
exercem, são atraIdos pelas alternativas que o mercado ihes apresenta. Isto, além de
introduzir urn componente de imprevisibilidade na programação dos trabaihos, configura urn
desperdIcio, uma vez que, por ser urna função muito especializada, supöe urn processo
exaustivo de treinamento e capacitacão.

Outro problerna diz respeito ao fato de o profissional nao estar impedido de exercer
outras ocupaçOes, algumas vezes relacionadas corn o próprio segmento que fiscaliza, o que
pode gerar algum tipo de envolvimento pouco ético entre o fiscal e o fiscalizado. Para evitar
problemas dessa natureza, o Superintendente de Vigilância Sanitária foi obrigado, conforme
relatou a esta CPI, a deslocar os farmacêuticos que ali trabaiharn para fiscalizar outros
estabelecimentos que não as distribuidoras, farmácias e drogarias. Esse tipo de problema, de
consequencias sabidarnente nefastas, poderia ser, se não eliminado, pelo menos
sensivelmente diminuIdo, se o profissional tivesse urna carreira, salário condizente corn suas
responsabilidades e ihe fosse exigida dedicação exciusiva.



No que se refere ao próprio servidor, faz-se necessário mencionar que, nao dispondo
das garantias e prerrogativas que o exercIcio da funçao exige, fica vulnerável a pressOes de
toda ordem.

Assim, esta CPI houve por bern recomendar ao Governador do Estado a criaçao, corn a
urgência que a gravidade da situação exige, da carreira e do cargo de fiscal sanitário, em
regime de tempo integral e dedicação exciusiva, corn as garantias e prerrogativas necessárias
ao exercIcio desta funçao.

Resolveu tambérn incluir no projeto de lei sobre controle de medicamentos que está
apresentando, dispositivo estabelecendo que, ate que se crie o cargo de fiscal sanitário -
quando se tratará dos condicionantes para seu exercIcio -, os profissionais que atuam na
Vigilância Sanitária nao poderão ser proprietários ou sócios de estabelecimentos objeto de
fiscalizaçao por parte daquele órgão.

6.8 - Necessidade de ampliação da capacidade do Estado para realizar análise
fiscal de medicamentos

A análise fiscal de medicamentos, para dar suporte a ação da Vigilância Sanitária em
Minas Gerais, vem sendo realizada pelo laboratório da Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED -,
vinculada a Secretaria de Estado da SaiIde.

Pelos depoimentos, ficou evidenciado que o laboratório da FUNED tern excelentes
condiçöes técnicas, e as análises fiscais que realiza apresentam urn born padrao de qualidade.
No entanto, não está capacitado para realizar todo tipo de análise. Os produtos que a FUNED
nao consegue analisar são encaminhados ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em
SaiIde - INCQS -, pertencente a Fundação Osvaldo Cruz, no Rio de Janeiro, ou então a
algum outro laboratório estadual que tenha condiçao de realizar aquela análise. Como o
INCQS é o iinico laboratório de referência nacional do SUS, tern havido muita demora na
entrega dos laudos, as vezes de meses, o que dificulta sobremodo o trabaiho da Vigilância
Sanitária no Estado.

Diante dessas constataçöes, esta CPI resolveu recornendar ao Governo do Estado a
adoçao de medidas visando a ampliar a capacidade da FUNED para realizar análise fiscal de
produtos farmacêuticos.

6.9 - Necessidade de normatizar as licitaçöes piiblicas para compra de
medicamentos

Ate muito recentemente, as licitaçöes para compra de medicamentos não estavam
sujeitas a nenhum condicionante, além dos já estabelecidos pelas Leis n° 8.666/93 e 9.444/87,



que regulam as licitaçOes ptIblicas em geral. Assim, se o órgao licitante não fizesse, de seu
próprio alvitre, exigências para comprovar a qualidade dos produtos ou a idoneidade das
empresas participantes, estaria correndo o risco de adquirir medicamentos de qualidade ou
origem duvidosa.

Esta CPI apurou que era comum o fato de prefeituras, utilizando apenas o critério do
menor preço, adquirirem medicamentos de baixa qualidade ou corn prazo de validade
proximo do vencimento, muitas vezes através de distribuidoras e drogarias que não possulam
autorização dos órgaos sanitários para funcionar corno tal. Ate mesmo medicamentos da
extinta CEME, distribuIdos gratuitamente no âmbito do Sistema Unico de Satide, foram
adquiridos, através de processo licitatório, de fomecedores inidôneos que, utilizando-se não
se sabe de qual artifIcio, se apoderaram deles. Vale mencionar, ainda, que medicamentos
psicotrópicos foram adquiridos por urn hospital estadual de empresa que não dispunha da
autorização especial do Ministério da Saiide para a comercialização desse produto.

Esses problemas certamente foram minorados, corn a edição, em maio do corrente, da
Portaria MS n° 2.814/98, que norrnatizou as licitaçOes piiblicas para compra de
medicamentos, estabelecendo uma série de exigéncias a serem observadas no processo
licitatório, tais como a apresentacao, por parte da empresa participante, de alvará sanitário
estadual ou municipal, autorização de funcionamento expedida pelo Ministério da Saüde,
certificado de boas práticas de fabricação e controle por linha de producao/produtos e
certificado de registro dos produtos, também expedidos por aquele Ministério. A portaria
estabelece ainda que a empresa vencedora da licitação deverá apresentar certificado de
procedência dos produtos, lote a lote, e que suas embalagens devern trazer a advertência de
que a venda daquele produto é proibida.

No entanto, alguns aspectos ainda carecem de regulamentação, como a questao do
prazo de validade dos produtos, e da possibilidade de participacao, em licitaçOes, de
estabelecimento cujo proprietário já tenha sido condenado por crimes ligados a
medicarnentos.

Corn o objetivo de contribuir para que, no âmbito do Sistema Unico de Saüde não
sejam adquiridos rnedicarnentos de qualidade questionável, bern como de maximizar os
recursos do setor, esta CPI tornou algumas deliberaçoes.

Em primeiro lugar, está disciplinando as licitaçöes para compra de medicamentos por
parte dos órgaos pilblicos estaduais, através do projeto de lei anteriormente mencionado, que
trata do controle de medicamentos no Estado. Esse projeto, além de incorporar o disposto nos
artigos 50, 6° e 7° da Portaria MS n° 2.814/98, dando a essas normas força de lei, estabelece
que so poderão ser aceitos medicamentos corn menos de 10% do prazo de validade,
transcorrido, e que estará irnpedido de participar do processo licitatório estabelecirnento cujo
proprietário tenha sido condenado, mediante trânsito em julgado de ação civil ou criminal,
por crime ligado a questão dos medicamentos.



Resolveu tambérn recomendar aos municIpios que se consorciern para adquirir
medicamentos diretarnente dos laboratórios produtores, eliminando a intermediaçao das
distribuidoras minimizando, dessa forma, as possibilidades de fraudes e reduzindo custos.
Recomenda-ihes ainda que, nas licitaçOes que vierem a realizar, adotem os mesmos critérios
propostos no projeto de lei que está apresentando.

Finalmente, houve por bern recomendar a Assernbléia Legislativa de Minas Gerais a
constituição de Comissão Especial para apurar negligência ou irregularidade por parte dos
órgãos ptIblicos estaduais nas licitaçOes para compra de medicamentos.

6.10 - Necessidade de major controle fiscal sobre a circulação de medjcamentos

As fraudes relativas aos medicamentos são sempre acompanhadas de fraudes fiscais,
porque os infratores não dispöem de docurnentos idôneos para comercializar os produtos
irregulares. Dal' a importância de se fazer uma fiscalização rigorosa sobre o transporte e
comercializaçao de medicamentos.

Embora os representantes da Secretaria da Fazenda tenham dito a Comissão que aquele
órgao vem priorizando a fiscalizaçao de medicamentos, na prática vem sendo realizado
apenas urn trabaiho de rotina, sem nenhuma atuaçao mais incisiva visando a coibir a
irregularidades, que são flagrantes. Por este motivo, esta CPI deliberou por recomendai
àquele órgão a adoção de medidas para viabilizar uma açao efetiva de controle e fiscalizaçao,
tanto no que se refere ao transporte quanto a comercialização de medicamentos.

Recomendou, também, que seja investigada uma provável utilizaçao das "amostras
gratis" como artifIcio para carnuflar a comercialização de medicarnentos sem o recoihimentu
do ICMS. Ha evidências de que o volume de amostras gratis distribuIdas por vários
laboratórios nao se justifica do ponto de vista técnico. Presume-se que elas estejarn sendo
usadas apenas para burlar o fisco.

A CPI recomendou, ainda, a apuração de responsabilidades pela ocorrência de evasão
fiscal decorrente da compra de medicamentos corn isençao de ICMS, por parte dos hospitais
filantrópicos, para em seguida repassá-los as distribuidoras, livrando-as assim do pagamento
do tributo.

Ainda corn o objetivo de coibir irregularidades fiscais na comercialização de
medicamentos, esta CPI está apresentando requerimento ao Secretário da Fazenda,
solicitando providéncias no sentido de se extinguir o instituto da isençao tributária na compra
desse produto.

Finalmente, considerou oportuno que a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais crie urna Comissão Especial para apurar a ocorrência de sonegação fiscal na
cornercialização de medicarnentos, tanto através do mecanismo das "amostras
gratis", quanto através da operação mencionada acima, de compra de rnedicamentos sern o



recoihimento de ICMS por hospitais filantrópicos e seu posterior repasse as distribuidoras.
Faz também uma recomendação nesse sentido.

6.11 - Importância da criação de uma Delegacia de Crimes contra a Saiide
Pñblica

Cabe a Delegacia Especializada no Combate aos Crimes contra a Ordem Econômica a
apuracão dos casos de falsificaçao de medicamentos. Pelo que a CPI pôde constatar, a
apuração desse tipo de delito é bastante complexa, envolvendo investigaçöes realizadas em
outros Estados. Para seu êxito, seria necessária a articulação entre diversas delegacias, como.
a Especializada na Repressäo ao Roubo de Cargas e a de Repressão a Sonegação Fiscal, já
que a falsificaçao de medicamentos está frequentemente imbricada com outros tipos de
ilIcitos. Talvez seja este o motivo pelo qual os 5 (cinco) inquéritos instaurados naquela
Delegacia não tivessern, quando da finalizaçao deste Relatório, sido ainda concluIdos.

Considerando os fatos acima apontados, a diversidade dos problemas corn que se
defronta a Delegacia de Ordern Econômica, e considerando ainda que a gravidade do
problema requer medidas enérgicas, esta Comissãoacredita ser oportuna a criação de uma
delegacia especializada em crimes contra a sailde püblica. Esta delegacia não so desoneraria
a de Ordem Econômica, como poderia fazer a articulação necessária corn as outras delegacias
especializadas envolvidas corn crimes ligados a medicamentos, para que os inquéritos
pudessem evoluir mais rapidamente, impedindo, assim, que os infratores continuassern a
provocar danos a sociedade. Evidenternente, sua competência não se restringiria a apuracão
de delitos relativos a medicamentos, mas abrangeria todo tipo de crime que tivesse impacto
sobre a saüde piiblica, entre os quais se inserem ate mesmo os crimes ambientais.

Nessa perspectiva, esta Comissão houve por bern recomendar ao Governador do
Estado a criaçao de uma delegacia especializada em crimes contra a saiide püblica, bern
como recomendar a Delegacia Especializada no Combate aos Crimes contra a Ordem
Econômica a adoçao de medidas que contribuarn para a agilizacao das investigaçöes e
inquéritos concernentes a delitos relacionados a medicamentos.

6.12 - Necessidade de informar e orientar a população

Examinando as denimncias e reclamaçöes que chegaram a CPI através do telefone
colocado a disposicao da população, o "Disque Denüncia sobre Medicamentos", bern como
analisando os depoimentos dos familiares de vItimas de medicamentos falsificados, ficou
evidenciado que a populaçao está pouco informada, tanto a respeito de como identificar urn



medicamento adulterado, como no que se refere as medidas que devem ser tomadas pelas
vftimas desses produtos.

Diante disso, esta Comissão resolveu incluir, no projeto de lei que trata do controle de
medicamentos no Estado, dispositivo estabelecendo que os órgãos de comunicação de massa
controlados pelo Estado reservarão espaços em sua programacao diana para educação dos
consumidores quanto a utilização de medicarnentos, bern como para orientação das vftimas
de medicamentos falsificados a respeito das medidas que poderão ser tomadas para
responsabilizaçao dos culpados.

6.13 - Questöes relativas ao exercIcio profissional

Alguns dos estabelecimentos nos quais a Vigilância Sanitária detectou graves
irregularidades eram clandestinos e funcionavam, evidentemente, sem atender a qualquer
requisito legal. Muitos, entretanto, eram autorizados a funcionar pelo órgão sanitánio e
dispunham, portanto, de farmacêutico responsável, condição necessária para a liberaçäo do
alvará de funcionamento. Ha que se pensar, nesses casos, em negligência ou conivência por
parte do responsável técnico.

Diante disso, esta CPI deliberou por encaminhar a relação desses estabelecimentos ao
Conseiho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a quem compete a fiscalizaçao do exercIcio
profissional do farrnacêutico, solicitando urgente e rigorosa apuracão da responsabilidade
técnica dos profissionais que atuam ou atuavam nesses estabelecimentos e, no caso de
comprovação de culpa, adoçao imediata das providências cabIveis, para que a impunidade
não venha estimular outros comportamentos delituosos.

No que se refere ao exercIcio profissional do medico, esta Comissão está solicitando
ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais a apuração de dois fatos, relacionados a
seguir.

o primeiro deles diz respeito a casos de iatrogenia ocorridos no Estado, devido ao
do medicamento LidocaIna, fabricado pelo laboratório mineiro Hypofarma, no qual foi
encontrado cloreto de sódio em substituição ao princIpio ativo. A CPI solicita àquele
Conselho que apure a responsabilidade médica quando da administraçao de todos os produtos
caracterizadamente falsificados, incluindo o exemplo citado.

O segundo se refere a receitas médicas corn urn selo da Drogaria Dinâmica aposto no
papel de receituário, encontradas dentre as arquivadas naquela drogaria por força das
Portarias DIMED/MS n° 27 e 28 de 1986, que determinam o arquivamento de receitas de
certos medicamentos por urn perlodo de dois anos. Tais receitas foram solicitadas por esta
CPI e foram obtidas pela Vigilância Sanitária junto ao advogado da ernpresa, uma vez que
esta se encontra interditada, em funçao de irregularidades lá encontradas. A CPI está



encaminhando ao Consetho cópias xerográficas das referidas receitas, solicitando que sejam
apurados os fatos e adotadas as providências cabIveis.

6.14 - Questöes que demandain investigação policial

Dentre as distribuidoras ouvidas pela CPI, urna chamou a atençao pela aparente
irregularidade de sua situação e pelo fato de ser urn caso que, ao que tudo indica, não é ainda
objeto de investigaçao por parte da polIcia. Trata-se da Distribuidora Acess, empresa
registrada na Junta Comercial e inscrita na Receita Estadual, porém clandestina perante a
Vigilancia Sanitária. Seus proprietários foram intimados a prestar depoimento a cvi, em
função de notIcias veiculadas pela imprensa de que haviam sido "desovados" medicamentos
a beira de urn córrego no municIpio de Sabará, junto corn notas fiscais emitidas por aquela
empresa.

Pelo depoimento, ficou evidente tratar-se de urn caso de contrato social simulado, em
que constam nornes de terceiros para encobrir o real proprietário. Este não foi localizado,
como também nao o foi a própria empresa. Os "terceiros", no depoimento prestado a CPI,
corneteram equIvocos e contradiçOes flagrantes.

Diante desses fatos, a CPI vai encarninhar os documentos referentes a empresa que se
encontram em sua posse, bern como cópia dos depoimentos tomados, a Delegacia
Especializada no Combate aos Crimes Contra a Ordem Econômica, solicitando a apuracao
dos fatos e a responsabilizacao dos culpados.

Já no que se refere aos indIcios de sonegação fiscal, encontrados tanto na provável
comercializaçao de "amostras gratis", quanto na compra de medicamentos corn isenção de
ICMS por hospitais filantrópicos que depois os repassam as distribuidoras, livrando-as,
assim, do pagamento do tributo, esta Comissão vai recomendar a Delegacia de Repressão a
Sonegação Fiscal que atue juntamente corn os órgãos fazendários na apuração dos fatos e,
constatada culpa, responsabilize criminalmente os culpados



7- PROPOSTAS

7.1 - Instituir uma polItica de medicamentos para o Estado (projeto de lei no Anexo I).

7.2 - Instituir o Código Sanitário do Estado (projeto de lei no Anexo II).

7.3 - Instituir normas sobre o controle de med icamentos no Estado, bern como
disciplinar a atuaçao dos órgãos piiblicos estaduais no que se refere a questão (projeto de lei
no Anexo III).

7.4 - Solicitar ao Secretário de Estado da Fazenda que apresente ao Conseiho de
PolItica Fazendária - CONFAZ, proposta de revogaçao de isenção do ICMS sobre
medicamentos nas operaçöes realizadas por hospitais filantrópicos e, se acatada, que se
proceda a revogação das normas que instituem, no Estado, o referido benefIcio fiscal.

7.5 - Solicitar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais que realize urn forum tédnico
sobre a questão dos medicarnentos no Estado, corn o objetivo de discutir os projetos
apresentados e propor rnedidas para rnaior integração entre os diversos órgãos envolvidos, de
algurna forma, corn o problema.

7.6 - Recomendar a Assernbléia Legislativa de Minas Gerais a criação de Comissöes
Especiais corn o objetivo de apurar:

- a ocorrência de irregularidades e negligência nas licitaçöes para cornpra de
medicamentos por parte dos órgãos piiblicos estaduais;

- a ocorrência de sonegaçao fiscal na comercializaçao de medicamentos, tanto através
do rnecanisrno das "amostras gratis", quanto através da compra de medicamentos corn
isenção de ICMS por hospitais filantrópicos, que depois os repassariarn as distribuidoras,
livrando-as, assim, do pagamento do tributo.

7.7 Recomendar ao Governador do Estado:
- a criação imediata da carreira e do cargo de fiscal sanitário, em regime de tempo

integral e dedicaçao exciusiva, corn as garantias e prerrogativas necessárias ao exercIcio do
mesmo;



- a criação de urna Delegacia de Poilcia especializada em crimes contra a saüde
piblica;

- a adoção de medidas que visem a ampliar a capacidade da FUNED para a análise
fiscal de produtos farmacêuticos.

7.8 - Recomendar a Secretaria de Estado da Saüde, em conformidade corn a Lei
Federal n° 8.080/90, a Portaria Ministerial GM/MS n° 1.565/94 e a Norma Operacional
Básica n° 01/96 do Ministério da Saüde, a adoçao de medidas para agilizar a descentralizaçao
das açöes de vigilancia sanitária para os rnunicIpios, mormente as de menor complexidade.

7.9 - Recomendar as Prefeituras Municipais:
- que se estruturern para assumir a execuçao das açöes de vigilância sanitária

compatIveis corn seu porte e sua estrutura, se necessário for, de forma consorciada;
- que criern serviços de protecao ao consumidor (PROCONs);
- que se consorciem para adquirir medicamentos diretamente dos laboratórios

produtores, visando a eliminar a intermediaçao das distribuidoras e reduzir custos;
- que, nas licitaçOes para compra de medicamentos, além de observarem o disposto

nos artigos 50, 6° e 7° da Portaria MS n° 2.814/98, estabeleçam que so poderão ser accitos
medicamentos corn menos de 10% do prazo de validade transcorrido, e que será impedido de
participar do processo licitatório estabelecimento cujo proprietário tenha sido condcnado.
mediante trânsito em julgado de açao civil ou criminal, por crimes ligados a questao dos
medicamentos.

7.10 - Recomendar a Secretaria de Estado da Fazenda a adoçao de medidas que
objetivem:

- viabilizar uma açao efetiva de controle e fiscalização, para coibir irregularidades
fiscais no transporte e na comercializaçao de medicamentos;

- apurar a ocorrência de sonegaçao fiscal na cornpra de medicarnentos por hospitais
filantrópicos, que se beneficiam da isenção de ICMS para adquirir os produtos diretamente
dos fabricantes e repassá-los as distribuidoras, livrando-as, assim, do pagamento do tributo;

- apurar a ocorrência de sonegação fiscal, através da comercialização de medicamentos
camuflada pelo artifIcio da "amostra gratis".



7.11 - Recomendar ao Conseiho Nacional de PolItica Fazendária - CONFAZ - que
empreenda esforços visando a:

- major integração fazendária entre os Estados do Sudeste, corn o objetivo de coibir
irregularidades na circulação de rnedicamentos;

- adoção de regime especial de tributaçao para medicamentos.

7.12 - Recomendar a Delegacia de Ordem Econômica da PolIcia Civil a adoçao de
medidas para agilização das investigaçOes e inquéritos concementes a ilIcitos relacionados a
medjcamentos.

7.13 - Recomendar a Delegacia de Combate a Sonegação Fiscal da PolIcia Civil que
atue juntamente corn os órgãos fazendários na apuração da ocorrência de sonegação fiscal:

- na compra de medicamentos por parte de hospitais filantrópicos, que se beneficiam
da isenção de ICMS para adquirir os produtos diretamente dos fabricantes e repassá-los as
distribuidoras, livrando-as, assim, do pagamento do tributo;

- na cornercialização de medicamentos camuflada pelo artifIcio da "amostra gratis".

7.14 - Recomendar a Policia Federal que empreenda esforços, através de uma ação
articulada corn os Estados, visando a tornar mais efetiva a repressão aos crimes relacionados
corn medicamentos.

7.15 - Encarninhar ao Conselho Regional de Farmácia a relaçao dos laboratórios,
distribuidoras, drogarias e farmácias em que foram detectadas irregularidades graves,
solicitando urgente e rigorosa apuração da responsabilidade dos profissionais farrnacêuticos
daqueles estabelecirnentos e adoçao imediata das providências cabIveis.

7.16 - Encaminhar ao Conselho Regional de Medicina cópias xerográficas das receitas
médicas corn selo da Drogaria Dinârnica aposto no papel de receituário, arquivadas naquela
drogaria por força das Portarias 27/86 e 28/86 da DIMED, substituIdas pela Portaria MS
344/98, para verificação do que rnotivou o fato e adoçao das providências cabIveis.



7.17 - Solicitar ao Conseiho Regional de Medicina que analise os casos de iatrogenia
ocorridos no Estado pelo uso de todos os medicamentos caracterizadamente falsificados,
como por exemplo o uso da Lidocalna, fabricado pelo laboratório Hypofarma, corn o objetivo
de apurar a responsabilidade médica quando da administração do produto.

7.18 - Encaminhar a Delegacia de Ordern Econômica da PolIcia Civil a documentação
referente a Distribuidora Acess, para investigação do caso e apuracao de responsabilidades.

7.19 - Encaminhar o Relatório Final da CPI ao Governador do Estado, ao Ministério
PiIblico, ao Ministério da Saide, a Cârnara Federal, ao Senado da ReptIblica, as Secretarias
de Estado da Sai.ide, da Fazenda e da Segurança, a PolIcia Federal, ao Conseiho Nacional de
PolItica Fazendária - CONFAZ -, ao Colegiado de Secretários Municipais de Saüde de Minas
Gerais - COSEMS -, bern como a Prefeitura e a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Sala das Comissöes, 16 de dezembro de 1998.

Assinado pelos Deputados:
Wilson Pires - Presidente
Adelmo Carneiro Ledo - Relator
Carlos Pirnenta
Isabel do Nascirnento
Jorge Eduardo de Oliveira
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ANEXO I

PROJETO DE LEI No

DispOe sobre a Poiftica Estadual de Medicamentos

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A PolItica Estadual de Medicamentos reger-se-á pelo disposto nesta lei.

Art. 2° - São diretrizes da PolItica Estadual de Medicamentos:
I - implernentar, desenvolver e coordenar o sistema estadual de farmacovigilância, corn

vistas a criação de centros regionais de notificação de reação adversa;
II - implementar e executar a assistência farmacêutica por meio de programas de

atendimento as nosologias prevalentes e de grande impacto epidemiológico;
III- estabelecer normas que assegurem a qualidade do medicamento desde a sua

producao, transporte e distribuição ate a dispensacão aos usuários do sistema de saüde
püblica;

IV - organizar relação estadual de medicamentos, corn base na Relaçao Nacional de
Medicamentos - RENAME;

V - desenvolver e otimizar tecnologias de producao dos medicamentos constantes na
relação estadual;

VI - promover a realização de estudos de biodisponibilidade e incompatibilidade das
formulaçöes farmacêuticas constantes da relação estadual de medicamentos;

VII - criar linhas de pesquisa próprias ou por meio de parceria corn instituiçOes, para a
pesquisa de medicamentos de tiltirna geraçao;

VIII - desenvoiverc otimizar as estruturas iaboratoriais do Estado e instituiçOes de
ensino e pesquisa corn vistas ao controle de qualidade dos medicamentos utilizados, ao
monitoramento de sua utilizaçäo e a promocão de estudos epidemiológicos;

IX - orientar e assessorar os municIpios, técnica e administrativarnente, na aquisicao de
medicamentos essenciais, observadas a realidade epidemiológica, a regularização do
fornecimento e o menor custo.

Art. 3° - Para implementar a PollItica Estadual de Medicamentos, o Estado
desenvolverá as seguintes açöes:

I - estruturação e organização de serviços de gerência das atividades em nIvel central e
regional, corn a designação de recursos humanos corn perfil tédnico e a alocação de recursos



financeiros, para o acompanhamento e supervisão das atividades desenvolvidas pelos
municIpios;

II - promocão e apoio a formação dos recursos humanos necessários a prestação da
assistência farmacêutica, por meio do oferecimento de cursos de pós-graduaçao nas
instituiçöes de ensino jáexistentes;

III - definição dos medicamentos a serem adquiridos pelo Estado, inclusive os de
dispensação em caráter excepcional, corn base em critérios técnicos e administrativos, e
destinaçao de recursos para adquiri-los;

IV - aquisicão preferencial de produtos dos laboratórios oficiais do Estado;
V - investimento na infra-estrutura dos serviços de gerência farrnacêutica, corn vistas a

garantir a qualidade dos produtos desde a aquisição ate a distribuição;
VI - definição de procedimentos para recebimento, armazenamento e distribuição

adequados dos medicarnentos que devem ficar sob sua guarda;
VII - criaçao e adaptaçao, em parceria corn órgao de pesquisa, de processos de

obtençao e de análise de substâncias de interesse farmacêutico.

Art. 4° - Para a implementacao da polItica a que se refere esta lei, o Estado se articulará
corn o Ministério Piliblico, universidades, órgãos püblicos e organizaçöes não governamentais
ligadas a ciência, tecnologia e a defesa das cornunidades, conseihos de sacIde e entidades
afins.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicacao.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 7°- Revogam-se as disposiçOes em contrário.

Sala das ReuniOes, de dezembro de 1998.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de
Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar Putblica e Privada, bern como a

Comercialização dos Mesmos no Estado.



Justificação: Apesar de a sailde ser definida na Constituição Federal como matéria de
relevância ptlblica, ate muito recentemente nao existia uma polItica nacional que
estabelecesse prioridades para a indüstria farmacêutica ou que orientasse a açao do Sistema
Unico de Saide no que diz respeito a medicamentos. As prioridades para a produçao sempre
foram estabelecidas pelos próprios produtores, a partir das possibilidades de lucro
configuradas pelo mercado, em vez de serem definidas pelas necessidades epidemiológicas
da populaçao. No âmbito do SUS, açOes descoordenadas resultam em prejuIzos na aquisição,
distribuiçao e dispensaçao de medicamentos e tern urn impacto negativo nas finanças do
setor.

Em outubro do corrente ano, foi instituIda, através da Portaria Ministerial n°
3.916, a PolItica Nacional de Medicamentos, que, espera-se, venha minorar os problemas
mencionados. As diretrizes e medidas propostas apontam para uma clara fixaçao de
prioridades, major coordenaçao das açöes, e, sobretudo, para a criaçao de mecanismos que
possibilitem uma açao efetiva do setor no controle da qualidade dos produtos.

Minas Gerais, como de resto a maioria dos Estados, nao conta ainda corn uma polItica
de medicamentos que estabeleça diretrizes e organize as açOes dos diversos agentes püblicos
envolvidos corn a questão. E por esse motivo que esta Comissão está apresentando urn
projeto de lei definindo as linhas gerais da poiftica de medicamentos no Estado e dispondo
sobre as medidas que deverão ser tomadas para viabilizá-la.

Pretende-se, corn esta proposicao, não so assegurar para o conjunto dos cidadãos o
acesso a farmacoterapia, de forma equânime, considerando-se os aspectos econônlicos.
sociais e epidemiológicos, como também contribuir para que o medicarnento oferecido ..cja
de boa qualidade.
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ANEXO II

PROJETO DE LEI

Contém o Código Sanitário do Estado

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CapItulo I
Disposiçöes Preliminares

Art. 10 - Esta lei estabelece normas sanitárias que regulam as açöes de promocão e
proteção da salda individual e coletiva no Estado e disciplina seu cumprimento.

Art. 2° - As açöes de promoção e proteção da sai:Ide de que trata esta lei competem,
precipuamente, aos órgãos e entidades que integram o Sistema Unico de Sa.Ide - SUS.

Paragrafo i.inico - A formulaçao da polItica, a coordenação e a execução das açöes de
promoção e proteção da saüde pressupoem a atuaçao integrada das esferas estadual e
municipal de governo.

Art. 3° - A coordenação das açöes de promoçao-e proteção da saide de que trata esta
lei e a elaboração das normas técnicas que as regulem serão realizadas pela Secretaria de
Estado da Saiide.

Art. 4° - A execuçao das açOes e serviços de promocao e proteção a satide de que trata
esta lei compete:

I - ao municIpio, através da Secretaria Municipal de Saüde;
II - a Secretaria de Estado da Sade, em caráter complementar e supletivo;
III - aos órgãos e entidades vinculados a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, nos termos da legislação especIfica.



CapItulo H
Da Vigilância Sanitária

Seção I
Disposiçöes Gerais

Art. 5° - Para efeito desta lei, entende-se por vigilância sanitária o conjunto de açöes
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos a saüde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestaçao de serviços de interesse da smide, abrangendo o controle:

I - de bens de capital e de consurno que, direta ou indiretamente, se relacionern corn a
saüde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção a utilização;

II - da prestação de serviços que se relacionern direta ou indiretamente corn a sailde;
III - de residuos ou outros poluentes, e o monitorarnento da degradaçao ambiental,

resultantes do processo de produçao ou consumo de bens e da prestação de serviços;
IV - de ambientes insalubres para o homern ou propIcios ao desenvolvirnento de

animais sinantrópicos;
V - dos processos e ambiente de trabaiho e da sailde do trabaihador.

Art. 6° - A implementacao de medidas de controle ou supressao de fatores de risco a
satide serão precedidas de investigaçäo e avaliação, salvo nas situaçöes de risco iminente ou
dano constatados a sai.iIde, a vida ou a qualidade de vida.

Art. 7° - As açöes de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade sanitária
estadual ou municipal, que terá livre acesso aos estabelecirnentos e ambientes sujeitos ao
controle sanitário.

Art. 8° - Entende-se por controle sanitário as açöes desenvolvidas pelo órgão de
vigilância sanitária para aferição da qualidade dos produtos e verificação das condiçöes de
licenciamento e funcionamento dos estabelecimentos, envolvendo:

I - vistoria;
II - fiscalizaçao;
III - lavratura de autos;
IV - execução de penalidades;
Parágrafo iinico - A fiscalização se estenderá a publicaçao e a publicidade de produtos

e serviços de interesse da saüde.



Art. 90 - Entende-se por autoridade sanitária o agente poiftico e o servidor no exercIcio
do cargo que ihes confira prerrogativas, direitos e deveres para o exercIcio do poder de
polIcia sanitária e de orientação e reabilitaçao.

Parágrafo i.inico - São autoridades sanitárias:
I - o Secretário de Estado da Sailde;
II - o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no âmbito de sua

competência;
III - Os Secretários Municipais de Satide;
IV - Os dirigentes das açöes de vigilância sanitária;
V - os membros das equipes ou grupos técnicos de vigilância sanitária;
VI - os fiscais sanitários ou ocupantes de cargos equivalentes.

Art. 10 - Compete privativamente as autoridades mencionadas nos incisos I a IV do
parágrafo tinico do art. 9°:

I - a concessão de alvará de licença de funcionamento;
II - a instauração de processo administrativo e demais atos processuais.
Parágrafo i.inico - Entende-se por alvará de licença de funcionamento o documento

expedido através de ato privativo do órgão sanitário competente, contendo permissão para o
funcionamento dos estabelecimentos suj eitos ao controle sanitário.

Seção II
Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 11 - São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de saiIde e os
estabelecimentos de interesse da sailde.

§ 1° - Entende-se por estabelecimento de satide aquele destinado a promover a saüde,
proteger o iñdivIduo das doenças e agravos, prèvenir e limitar os danos a ele causados e
reabilitá-lo quando sua capacidade fIsica, psIquica ou social for afetada.

§ 2° - Entende-se por estabelecimento de interesse da saiide aquele que exerça
atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou agravos a saide da
população.

Art. 12 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de sailde aqueles que
prestam:

I - serviços medicos;
II - serviços odontológicos;
III - serviços de apoio diagnóstico e terapêutico;
IV - outros serviços de satIde que não se enquadrem nos incisos anteriores.



Art. 13 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de interesse da saide:
I - os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionarn, embalam, reembalam,

acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, importam, exportam,
vendem ou dispensarn:

a) medicamentos, drogas, irnunobiológicos, plantas medicinais, insumos farrnacêuticos
e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes dornissanitários e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos;
d) alimentos, bebidas, matérias-prirnas alimentares, produtos dietéticos, aditivos,

coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato corn alimentos;
II - os laboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análise de produtos

alirnentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de qualidade de produtos,
equiparnentos e utensIlios;

III - os que prestarn serviços de desratização, desinsetizaçao e irnunização de
ambientes domiciliares, pilblicos e coletivos;

IV - os de hospedagem de qualquer natureza;
V - os de ensino fundamental, médio e superior, pré-escolas e creches, e os que

oferecem cursos não regulares;
VI - os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;
VII - os de esteticismo e cosmética, saunas, casas de banho e congêneres;
VIII - os que prestam serviços de transporte de cadaver, velórios, funerárias,

necrotérios, cemitérios, crematórios e congêneres;
IX - as garagens de ônibus, terminais rodovithios, ferroviários, portos e aeroportos;
X - Os que prestam serviços de lavanderia, conservadoria e congêneres;
XI - os que degradam o meio ambiente por meio de resIduos contaminantes ou

poluição sonora e os que contribuem para criar urn ambiente insalubre para o homem ou
propIcio ao desenvolvimento de animais sinantrópicos;

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretarnente, provocar
danos ou agravos a saüde da população.

Art. 14 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário deverão:
I - manter os produtos expostos a venda armazenados ou entregues ao consumo dentro

dos padröes especIficos de registro, conservação, embalagern, rotulagem e prazo de validade;
II - usar somente produtos registrados pelo órgão competente;
III - estar instalados e equipados de forma a conservar os padröes de identidade e

qualidade dos produtos e dos serviços e a preservar a saide dos trabalhadores e de terceiros;
IV - manter rigorosas condiçOes de higiene, observada a legislação vigente;



V - manter Os meios de transporte de produtos em perfeito estado de conservaçao,
higiene e dentro dos padröes estabelecidos para o fim a que se propoern;

VI - manter pessoal qualificado para o manuseio, o armazenamento, o transporte
correto do produto e para o atendimento adequado ao usuário do serviço;

VII - fomecer aos seus funcionários equipamentos de proteção individual, de acordo
corn o produto a ser manuseado ou corn o serviço a ser prestado;

VIII - fomecer ao usuário do serviço e do produto as informaçOes necessárias a
preservação de sua saiide;

Parágrafo lnico - Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário que utilizam, em
seus procedimentos, medicamentos sob regime especial, manterão controle e registro na
forma prevista na legislacao vigente.

Art. 15 - A autoridade sanitária poderá exigir exame clinico ou laboratorial de pessoas
que exerçam atividades em estabelecirnento sujeito ao controle sanitário.

Art. 16 - Os estabelecimentos de saiide a que se refere o art. 12, e os estabelecimentos
de interesse da sai.Ide a que se referem os incisos I a III do art. 13 terão alvará de licença de
funcionamento expedido pela autoridade sanitária competente, municipal ou estadual, corn
validade de 1 (urn) ano, renovável por perlodos iguais e sucessivos, sendo requerido ate 31 de
marco de cada ano.

§ 10 - A concessão ou renovaçao do alvará de licença de funcionamento será
condicionada ao cumprirnento de requisitos técnicos e a vistoria da autoridade sanitária
competente.

§ 2° - Serão vistoriados os produtos, instalaçöes, máquinas, equipamentos, normas e
rotinas técnicas do estabelecimento.

§ 3° - 0 alvará de licença de funcionamento poderá, a qualquer tempo, ser suspenso,
cassado ou cancelado, no interesse da satlde pilblica, sendo assegurado ao proprietário do
estabelecimento o direito de defesa em processo administrativo instaurado pela autoridade"
sanitária.

Art. 17 - Os estabelecimentos de saüde a que se refere o art. 12 e os estabelecimentos
de interesse da satide a que se referem os incisos I a III do art. 13 funcionarão corn a presenca
do responsável técnico ou de seu substituto legal.

§ 1° - A presenca do responsável técnico ou de seu substituto legal é obrigatória
durante o horário de funcionamento dos estabelecirnentos.

§ 2° - 0 nome do responsável técnico e seu niimero de inscrição profissional serão
mencionados nas placas indicativas, antmncios ou propagandas dos estabelecimentos.

§ 30 - Os responsáveis tédnicos e administrativos responderão solidariarnente pelas
infraçöes sanitárias.



§ 40 - os estabelecimentos de sailde terão responsabilidade técnica tinica perante a
autoridade sanitária, ainda que mantenham em suas dependências serviços de profissionais
autônomos ou empresas prestadoras de serviços de sailde.

Art. 18 - Os estabelecimentos de saiide deverão:
I - descartar ou submeter a limpeza, desinfecçao ou esteriiização adequadas, os

utensiios, instrumentos e roupas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuário;
II - manter utensIlios, instrumentos e roupas em nümero condizente corn o de pessoas

atendidas;
III - subrneter a limpeza e desinfecção adequadas os equipamentos e as instalaçöes

fIsicas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuário.

Art. 19 - Os estabelecimentos de sailde que prestam serviços em regime de internação
manterão comissão e serviço de controle de infecçao hospitalar, cuja implantacão
cornposiçao e eventuais alteraçOes serão comunicadas a autoridade sanitária competente
municipal ou estadual.

§ 1° - Entende-se por controle de infecçao hospitalar o programa e as açOes
desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, corn vistas a reduçao da incidência e da
gravidade dessas infecçoes.

§ 2° - A ocorrência de caso de infecçao hospitalar será notificada, pelo responsável
tédnico do estabelecimento, a autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

§ 3° - Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos que prestam serviços de
natureza ambulatorial onde se realizem procedimentos capazes de disseminar infecçoes.

Art. 20 - Os estabelecimentos de saüde serão construIdos ou reformados corn a prévia
autorização da autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

Parágrafo ünico - Entende-se por reforrna toda e quaiquer modificaçao na estrutura
fIsica, no fluxo e nas funçOes originaimente aprovados.

Art. 21 - Os estabelecimentos de interesse da saüde se obrigam, quando solicitados
pela autoridade sanitária, a apresentar o piano de controle de qualidade das etapas e dos
processos de produção e os padröes de identidade dos produtos e serviços.

Art. 22 - Os estabelecimentos que utiiizam equipamentos de radiaçao ionizante e não
ionizante so poderão funcionar corn autorização do órgao sanitário competente, devendo:

I - ser cadastrados;
II - obedecer as normas do Conseiho Nacionai de Energia Nuclear - CNEN;
III - manter equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes corpóreas do

paciente que não sejam de interesse diagnóstico ou terapêutico.



Parágrafo ilnico - A responsabilidade técnica pela utilização e guarda de equipamentos
de radiaçao ionizante e nao ionizante será solidária entre o responsável técnico, o
proprietário, o fabricante, a rede de assistência técnica e o comerciante.

Art. 23 - E vedada a instalação de estabelecimentos que estocam ou utilizam produtos
nocivos a satide em area contIgua a area residencia1 ou em sobrelojas ou conjuntos que
possuam escritórios, restaurantes e similares.

Art. 24 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam substâncias
nocivas ou perigosas a sai.ide, afixarão avisos ou cartazes nos locais expostos a risco,
contendo advertências, informaçOes sobre cuidados a serem tomados e o sIrnbolo de perigo
correspondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo ilnico - Os materiais e substâncias de que trata o "caput" deste artigo
conterão, no rótulo, sua composição, recomendaçoes de socorro imediato e o sImbolo de
perigo internacional correspondente.

Seção III
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 25 - São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da sai:ide,
compreendidas todas as etapas e processos, da produção a utilizaçao.

Parágrafo iinico - Entende-se por produto de interesse da saüde o bern que, direta ou
indiretamente, se relacione corn a saiide.

Art. 26 - São produtos de interesse da satIde:
I - drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos farmacêuticos e correlatos;
II - sangue e hemoderivados;
III - produtos de higiene e saneantes domissanitários;
IV - alimentos, águas e bebidas;
V - produtos tóxicos e radioativos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
VII - apareihos, equipamentos medicos e correlatos;
VIII - outros produtos, substâncias, apareihos e equipamentos cujo uso, consumo ou

aplicaçao possam provocar dano a saiide.



Seção IV
Do Saneamento Básico e do Meio Ambiente

Art. 27 - 0 Sistema 1Jnico de Saüde participará da formulação da polItica de
saneamento para o Estado e executará o que ihe couber de forma integrada corn outros órgaos
piThlicos ou privados.

Art. 28 - A água para consumo humano distribuIda pelo sistema piiblico terá sua
qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo normas especIficas.

§ 10 - 0 órgao responsável pelo sistema de abastecimento püblico de água enviará as
Secretarias Estadual e/ou Municipais de Saüde relatórios mensais relativos ao controle de
qualidade da água.

§ 2° - Sempre que o serviço sanitário detectar a existência de anormalidade ou faiha no
sistema püblico de abastecimento de água, corn risco para a saiIde da populacao, comunicará
o fato ao órgão responsável, para imediata providência.

Art. 29 - Os reservatórios de água potável deverão permanecer devidamente limpos,
higienizados e tampados.

Art. 30 - A coleta, o transporte e a destinação final dos resIduos sólidos serão feitos de
forma a evitar riscos a saüde e poluição ambiental.

§ 1° - SerAo coletados separadamente os resIduos passIveis de reaproveitamento e os
resIduos nao degradáveis ou de natureza tóxica.

§ 2° - Nos serviços de saüde é obrigatória a separação, no local de origem, de resIduo
considerado perigoso, de acordo corn a norma sanitária vigente, sob a responsabilidade do
gerador do resIduo.

§ 30 - 0 fluxo interno e o armazenamento dos residuos sólidos, em estabelecirnento de
saüde, obedecerão ao previsto em norma da Associaçao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT - e em outras normas legais.

Art. 31 - 0 sisterna piiblico de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado antes de
lançá-lo em curso d'água.

Art. 32 - Nas obras de construção civil é obrigatória a drenagem permanente de
coleçoes lIquidas, originadas ou não pelas chuvas.

N'

Art. 33 - A qualidade do ar sera' preservada, ficando o agente poluidor obrigado a
implantar medidas que eliminem os fatores de degradaçao.



Seçao V
Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por controle de zoonoses o conjunto de açOes
que visam eliminar, diminuir e prevenir Os nscOS e agravos a saide provocados por vetor,
animal reservatório ou animal sinantrópico.

Art. 35 - Visando ao controle das zoonoses, o proprietário de animal doméstico é
obrigado a:

I - imunizá-lo contra as doenças definidas pelas autoridades sanitárias;
II - mantê-lo em condiçoes sanitárias e de saide compatIveis corn a preservação da

satIde coletiva e a prevencão de doenças transmissIveis;
III - mantê-lo distante de depósitos de alimentos ou produtos de interesse da saiIde;
IV - encaminhá-lo a autoridade sanitária competente no caso de impossibilidade da

manutenção do animal sob sua guarda;
V - permitir a inspeção das condiçOes de sai.ide e sanitárias do animal sob sua guarda

pela autoridade sanitária competente;
VI - acatar as medidas sanitárias determinadas pella autoridade sanitária.
§ 1° - As medidas de que trata o inciso VI deste artigo compreendem, entre outras, a

execuçao de provas sorológicas, a apreensão ou o sacrifIcio do animal.
§ 2° - Caberá ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposicao adequada do

cadaver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário competente.

Art. 36 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de inseticidas
serão precedidas de estudos de impacto ambiental e de eficácialefetividade.

Seçao Vi
Da Saiide do Trabaihador

Art. 37 - Para efeito desta lei, entende-se por saüde do trabaihador o conjunto de
atividades que se destinam a promocao e proteção da saiide dos trabalhadores submetidos aos
riscos e agravos advindos das condiçoes de trabatho urbano e rural.

Art. 38 - Além do estabelecido na legislaçao vigente, compete ao empregador:
I - oferecer condiçöes de segurança e de organização do trabaiho de forma a preservar

a saiide do trabaihador;
II - manter programas regulares de controle da saüde do trabalhador;
III - manter o trabalhador e sua respectiva entidade sindical informados sobre:



a) Os riscos de acidente do trabaiho, de doença profissional e do trabalho;
b) os resultados de fiscalizaçöes e avaliaçOes ambientais;
c) os resultados de exames de saiide admissionais, periódicos e demissionais,

respeitados os preceitos da ética profissional;
IV - paralisar as atividades em situação de risco grave e iminente no local de trabalho;
V - facilitar o acesso de autoridade sanitária aos locais de trabalho, fomecendo as

informaçOes e os dados solicitados;
VI - garantir livre acesso dos técnicos da saiáde do trabalhador aos ambientes de

trabaiho, fornecendo as informaçoes e os dados solicitados.

Art. 39 - A implantacao de medidas visando a eliminaçao ou reduçao dos riscos no
ambiente de trabalho, pelo empregador, obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I - medidas de protecão coletiva:
a) a eliminaçao do risco na fonte;
b) o controle do risco na fonte;
c) o controle do risco no ambiente de trabaiho;
II - medidas de protecao individual, através da utilizaçao dos Equipamentos de

Proteção Individual - EPI.

CapItulo III
Do Procedimento Administrativo

Seção I
Das Sançöes Administrativas

Art. 40 - As infraçöes da legislaçao sanitária, ressalvadas as previstas expressamente
na legislação federal, são as configuradas nesta lei.

Art. 41 - Sem prejuIzo das sançöes de natureza civil e penal cabIveis, as infraçöes
sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, corn as seguintes penas:

I - advertência;
II - pena educativa;
III - apreensao de produto;
IV - inutilizaçao de produto;
V - suspensão de venda ou fabricaçao de produto;
VI - cancelamento de registro de produto;
VII - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto;



VIII - cancelamento do alvará de licença de funcionamento;
IX - cassação de autorização de funcionamento ou autorização especial;
X - intervenção administrativa;
XI - imposição de contrapropaganda;
XII - proibiçao de propaganda;
XIII - multa.
§ 10 - As sançöes previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade sanitária

competente.
§ 2° - A aplicaçao das penalidades de cancelamento de registro de produto, cassaçao de

autorização de funcionamento e da autorização especial será solicitada ao órgão competente
do Ministério da Satide ou será feita pelo Estado, quando for o caso.

Art. 42 - As infraçöes sanitárias se classificam em:
I - leves, quando for verificada a ocorrência de circunstância atenuante;
II - graves, quando for verificada a ocorrência de uma circunstância agravante;
III - gravIssima, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais circunstâncias

agravantes.

Art. 43 - A pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da infraçao e a
condição econômica do infrator, será aplicada mediante procedimento administrativo e será
recoihida a conta do Fundo de Saüde da esfera de governo que aplicá-la.

Parágrafo linico - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias
fixadas em UFIR ou outra unidade de referência que venha substituI-la:

I - nas infraçoes leves, 51 a 254 UFIR;
II - nas infraçOes graves, 255 a 500 UFIR;
III - nas infraçöes gravIssimas, 501 a 2.000 UFIR.

Art. 44 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento ou em
produto, quando for constatado indIcio de infraçao sanitária em que haja risco para a saüde
da população.

§ 10 - A medida de interdiçao cautelar, total ou parcial, do estabelecimento ou produto
poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 20 - A interdiçao cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejam sanadas as
irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Art. 45 - A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que for constatado
risco iminente para a sailde p6b1ica e as circunstâncias de fato desaconseiharem o
cancelamento do alvará de licença ou a interdiçao do estabelecimento.



Art. 46 - A pena de contrapropaganda sera' imposta quando da ocorrência de
publicidade enganosa ou abusiva cujo resultado possa constituir risco ou ofensa da satide.

Art. 47 - A pena educativa consiste na:
I - divulgação, a expensas do infrator, das medidas adotadas para sanar Os prejuIzos

provocados pela infração, corn vistas a esciarecer o consumidor de produto ou o usuário de
serviços;

II - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a expensas do
estabelecimento;

Ill - veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS acerca do
tema objeto da sanção, a expensas do infrator.

Art. 48 - Para imposição de pena e sua graduaçao, a autoridade sanitária levará em
conta

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a sailde pblica;
III - os antecedentes do infrator quanto as normas sanitárias;
IV - a localidade e a região onde se verificar a infraçao.

Art. 49 - São circunstâncias atenuantes:
I - não ter sido a açao do infrator fundamental para a ocorrência do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as conseqüências

do ato lesivo a satide p'iiblica que ihe foi imputado;
III - ser primário o infrator, e não haver o concurso de agravantes.

Art. 50 - São circunstâncias agravantes:
I - ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infraçao para obter vantagem pecuniária decorrente do

consumo, pelo p6b1ico, de produto elaborado em desacordo corn o disposto na legislaçao
sanitária;

III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saüde p'âblica;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saüde piiblica, de tomar as

providências de sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou ma fé.
§ 10 - A reincidência torna o infrator passIvel de enquadramento na penalidade

maxima, e a infraçao será caracterizada como gravIssima.
§ 2° - A infração de normas legais sobre o controle de infecção hospitalar será

considerada de natureza gravIssima.



Art. 51 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da
pena será considerada em razão das que sej am preponderantes.

Art. 52 - Quando o infrator for integrante da administraçao püblica, direta ou indireta,
a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e, se não forem tomadas as
providéncias para a cessação da infraçao no prazo estipulado, a autoridade sanitária
comunicará o fato ao Ministério Püblico, corn cópia do processo administrativo instaurado
para apuração do ocorrido.

Parágrafo tinico - As infraçOes sanitárias que tambérn configurarem ilIcitos penais
serão comunicadas a autoridade policial e ao Ministério PtIblico.

Art. 53 - A autoridade sanitária competente, após constatar a infraçao e aplicar a
sanção cabIvel através de processo administrativo, comunicará, formalmente, ao conseiho de
classe correspondente a ocorrência do fato.

Art. 54 - As infraçöes das disposiçöes legais e regulamentares de ordem sanitária
prescrevem em 5 (cinco) anos.

§ 10 - A prescricao se interrompe pela notificação ou outro ato da autoridade
competente que objetive a apuração da infração e conseqüente imposição de pena.

§ 2° - Não cone o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo
pendente de decisão.

Seção II
Das Infraçöes Sanitárias e das Penalidades

Art. 55 - Considera-se infraçao sanitária, para os fins desta lei, a desobediência ou
inobservância ao disposto nas normas legais, regulamentares e outras, que, por qualquer
forma, se destinem a preservar a saüde.

Art. 56 - Os fornecedores de produtos e serviços de interesse da saiide respondem
solidariamente pelos vIcios de qualidade ou quantidade que os tornern impróprios ou
inadequados para o consumo.

Art. 57 - Constituem infraçOes sanitárias as condutas tipificadas nos arts. 58 a 95.

Art. 58 - Construir, instalar ou fazer funcionar, sem o alvará de licença de
funcionamento, a autorização de funcionamento ou a autorização especial emitidos pelos



órgâos sanitários competentes, Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário previstos
nesta lei.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, cancelamento do
alvará de licença de funcionamento, cassaçao da autorização de funcionamento ou de
autorização especial e/ou multa.

Art. 59 - Fazer funcionar sem assistência do responsável técnico legalmente habilitado
os estabelecimentos de prestacão de serviços de satIde e os estabelecimentos em que são
produzidos, transformados, comercializados, armazenados, manipulados, analisados,
preparados, extraIdos, purificados, fracionados, embalados, reembalados, importados,
exportados, expedidos, distribuIdos e transportados os produtos sujeitos ao controle sanitário.

Pena - advertência, inutilizaçao de produto, suspensao de venda ou fabricação de
produto, cancelamento de registro de produto, interdiçao total ou parcial do estabelecimento,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassação da autorização de
funcionamento ou de autorização especial, intervenção administrativa e/ou multa.

Art. 60 - Fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário.
Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçao de produto, suspensão de venc

ou de fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçao total ou parci2
do estabelecimento, atividade e produto, cassação de autorização de funcionamento ou d

autorização especial e/ou multa.

Art. 61 - Alterar o processo de fabricaçao de produto sujeito ao controle sanitário.
modificar o nome, seus componentes e demais elementos objeto do registro, sem a
autorização do órgão sanitário competente.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçao de produto, interdiçao total ou
parcial do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassaçao de autorizaçao de funcionamento ou de autorização especial e/ou
multa.

Art. 62 - Rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo corn as
normas legais.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização de produto, cancelamento de
registro de produto, interdição total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassação de autorização de
funcionamento ou de autorização especial e/ou multa.

Art. 63 - Deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecçöes
hospitalares estipuladas na legislaçao sanitária vigente.



Pena - advertência, interdição total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 64 - Expor a venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle sanitário
que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado, falsificado, ou produto cujo
prazo de validade tenha expirado ou, ainda, apor-ihe nova data de validade.

Pena - advertência, apreensao de produto, inutilização de produto, interdição total ou
parcial do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de funcionamento
e/ou multa.

Art. 65 - Expor a venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de saiide,
produto de interesse da satide destinado exciusivamente a distribuição gratuita.

Pena - advertência, apreensão de produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento
e/ou multa.

Art. 66 - Expor a venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao controle
sanitário, que exija cuidados especiais de conservaçao, sem observância das condiçOes
necessárias a sua preservação.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização de produto, interdiçao total ou
parcial do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, cassação de autorização de funcionamento ou de autorização especial e/ou
multa.

Art. 67 - Fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito ao contro1e sanitário, em
desacordo corn o aprovado no registro ou no alvará de licença de funcionamento, ou
contrariando a legislaçao sanitária.

Pena - advertência, suspensão de venda ou fabricaçao de produto, interdição total ou
parcial de estabelecirnento, atividade e produto, imposiçao de contrapropaganda, proibicao
de propaganda, e/ou multa.

Art. 68 - Aviar receita em desacordo corn a prescrição médica e odontológica ou em
desacordo corn a deterrninação expressa em lei e normas regulamentares.

Pena - advertência, pena educativa, interdição parcial ou total do estabelecimento,
atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 69 - Extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar, transportar,
vender, comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle sanitário, contrariando as
condiçöes higienico-sanitárias e a legislaçao sanitária.



Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização de produto, cancelamento de
registro de produto, interdição total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassaçao da autorização de
funcionamento ou de autorização especial e/ou multa.

Art. 70 - Deixar de fornecer a autoridade sanitária os dados sobre os serviços, as
matérias-primas, as substâncias utilizadas, os processos produtivos e os produtos e
subprodutos elaborados.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçao de produto, suspensao de venda
ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
proibicao de propaganda e/ou multa.

Art. 71 - Reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produtos nocivos a
saüde, para embalagem e venda de alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, substância
produtos de higiene, produtos dietéticos, cosméticos e perfumes.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçao de produto, cancelamento de
registro de produto, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelarnento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 72 - Manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal doméstico
que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos de interesse da saiide ou que
comprometa a higiene do lugar.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilização de produto, interdiçao, total ou
parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento e/ou multa.

Art. 73 - Coletar, processar, utilizar e comercializar sangue e hemoderivado em
desacordo corn as norrnas legais.

Pena - advertência, apreensao de produto, inutilizaçao de produto, interdiçao total ou
parcial do estabelecirnento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção administrativa e/ou multa.

Art. 74 - Comercializar ou utilizar placentas, órgãos, glãndulas ou hormônios
humanos, contrariando as normas legais.

Pena - advertência, apreensão de produto, inutilizaçao de produto, interdição total ou
parcial do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de
funcionamento, intervenção administrativa e/ou multa.



Art. 75 - Utilizar, na preparacao de hormônio, órgão de animal doente ou que apresente
sinais de decomposição.

Pena - advertência, apreensao de produto, inutilizaçao de produto, suspensao de venda
ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, cancelamento do alvará de
licença de funcionamento, cassação de autorização de funcionamento, intervenção
administrativa elou multa.

Art. 76 - Deixar de notificar doença de notificaçao compulsória, quando tiver o dever
legal de faze-b.

Pena - advertência e/ou multa.

Art. 77 - Reter atestado de vacinação obrigatória ou deixar de executar, dificultar ou
opor-se a execução de medidas sanitárias destinadas a prevencao de doenças transmissIveis.

Pena - advertência, pena educativa, interdiçao total ou parcial do estabelecirnento,
atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionarnento, cassação de
autorização de funcionamento ou de autorização especial, intervenção administrativa e/ou
multa.

Art. 78 - Opor-se a exigência de provas imunológicas ou a sua execução pela
autoridade sanitária.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, intervenção administrativa e/ou multa.

Art. 79 - Aplicar raticida ou produto qufmico para desinfestação, agrotóxicos e dernais
substâncias prejudiciais a salde, sem os procedimentos necessários a proteção hurnana ou
sern licença da autoridade competente.

Pena - advertência, apreensao de produto, interdição total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento
e/ou multa.

Art. 80 - Aplicar produtos de desinsetização, desratizaçao e higienização de
ambientes, cuja açao se faça por gas ou vapor, em galerias, bueiros, poröes, sótãos ou locais
em cornunicação direta corn residências ou outros ambientes frequentados por pessoas ou
animais domésticos, sem licença da autoridade competente.

Pena - advertência, apreensão de produto, interdiçao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento
e/ou multa.



Art. 81 - Reciclar residuos sólidos infectantes gerados por estabelecimento prestador
de serviços de saiide.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto
e/ou multa.

Art. 82 - Proceder a cremação de cadaver ou utilizá-lo contrariando as normas
sanitárias pertinentes.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 83 - Impedir o sacrifIcio de animal considerado, pela autoridade sanitária,
perigoso para a sailde püblica.

Pena - advertência, pena e educativa e/ou multa.

Art. 84 - Manter condiçao de trabaiho que cause dano a sai.ide do trabaihador.
Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produt&

cancelamento do alvará de licença de funcionamento, intervenção administrativa e/ou multa.

Art. 85 - Adotar, na area de saneamento básico, procedimento que cause dano a saiide
püblica.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 86 - Opor-se a açao fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes no
exercIcio de suas funçoes, ou obstá-la.

Pena - advertência, apreensao de produto, inutilizaçao de produto, suspensão de venda
ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto, interdiçao total ou parcial do
estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento,
cassaçao de autorizaçao de funcionamento ou de autorização especial, proibicao de
propaganda e/ou multa.

Art. 87 - Fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlato sujeito a
prescriçao médica, sem observância dessa exigência ou contrariando as normas vigentes.

Pena - advertência, interdiçäo total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto,
cancelamento do alvará de licença de funcionamento, cassaçao de autorizaçäo de
funcionamento ou de autorização especial, intervenção administrativa e/ou multa.



Art. 88 - Executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern como transporte e
utilização de produto ou resIduo perigoso, tóxico, explosivo, inflamável, corrosivo, emissor
de radiaçOes ionizantes, entre outros, contrariando a legislação sanitária.

Pena - advertência, pena educativa, apreensao de produto, inutilizaçao de produto,
suspensão de venda - ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto,
interdição, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto e/ou multa.

Art. 89 - Deixar de observar as condiçôes higiênico-sanitárias na manipulaçao de
produto de interesse da satide, quanto ao estabelecimento, aos equipamentos, utensflios e
funcionários.

Pena - advertência, pena educativa, apreensão de produto, inutilizaçao de produto,
suspensão de venda ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto,
interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento, cassação da autorização de funcionamento ou de autorização
especial e/ou multa.

Art. 90 - Fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco para a
saüde do trabaihador.

Pena - advertência, pena educativa, apreensao de produto, inutilizaçao de produto,
suspensao de venda ou fabricação de produto, cancelamento de registro de produto,
interdição, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento, proibição de propaganda e/ou rnulta.

Art. 91 - Descumprimento, por empresa de transporte, seus agentes e consignatários,
cornandantes ou responsáveis diretos por embarcaçao, aeronave, ferrovia, veIculo terrestre,
nacional e estrangeiro, de norma legal ou regulamentar, medida, formalidade ou outra
exigência sanitária.

Pena - advertência, pena educativa, interdição total ou parcial do estabelecirnento,
atividade e produto, cancelamento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 92 - Inobservar exigência sanitária relativa a imóvel, equiparnento ou utensflio por
quem detenha legalmente a sua posse.

Pena - advertência, pena educativa, interdiçao total ou parcial do estabelecimento,
atividade e produto, cancelarnento do alvará de licença de funcionamento e/ou multa.

Art. 93 - Transgredir qualquer norma legal ou regulamentar destinada a promocão,
proteção e recuperacão da saüde.

Pena - advertência, pena educativa, apreensão de produto, inutilizaçao de produto,
suspensao de venda ou fabricaçao de produto, cancelamento de registro de produto,



interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento, cassação da autorização de funcionamento ou de autorização
especial, imposicao de contrapropaganda, proibicao de propaganda e/ou multa.

Art. 94 - Descumprir ato visando a aplicaçao da legislaçao pertinente, emanado da
autoridade sanitária competente.

Pena - advertência, pena educativa, apreensão de produto, inutilizaçao de produto,
suspensao de venda ou fabricação de produto, cancelamento de registro de produto,
interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, atividade e produto, cancelamento do alvará
de licença de funcionamento ou de autorização especial, imposição de contrapropaganda,
proibiçao de propaganda e/ou multa.

Art. 95 - Exercer e/ou permitir o exercIcio de encargos relacionados corn a promoçao
e recuperacão da saide por pessoa sem a necessária habilitaçao legal.

Pena - advertência, interdiçao total ou parcial do estabelecimento, atividade e produto
e/ou multa.

Seção III
Do Processo Administrativo

Art. 96 - As infraçöes a legislaçao sanitária serão apuradas através de processo
administrativo, cuja competência para instauraçao será da instância administrativa que
verificar a infração.

Art. 97 - A autoridade sanitária, no exercIcio da ação fiscalizadora, lavrará, no local
em que for verificada a infraçao ou na sede da repartição sanitária, o auto da infraçao
sanitária, que conterá:

I - norne do infrator, seu domicIlio, residência e demais elementos necessários a sua
qualificacao civil;

II - local, data e hora da lavratura do auto de infraçao;
III - descriçao da infraçao e mençao do dispositivo legal ou regulamentar transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo administrativo;
VI - assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, de duas testemunhas e

do autuante;
VII - prazo para interposição de recurso, quando cabIvel.
§ 10 - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a mençao do fato.

I'



§ 2° - 0 fiscal sanitário é responsável pelas declaraçoes que fizer no auto de infração,
sendo passIvel de punição, por falta grave, em caso de falsidade ou omissao dolosa.

Art. 98 - 0 infrator será notificado para ciência do auto de infração:
I - pessoalmente;
II - pelo correio ou por via postal;
III - por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido.
§ 10 - 0 edital de que trata este artigo será publicado uma tmnica vez, na imprensa

oficial ou em jornal de grande circulaçao local, considerada efetivada a notificaçao 5 (cinco)
dias após a publicação.

§ 2° - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência disso, o fato
será consignado por escrito pela autoridade que efetuou a notificaçao.

Art. 99 - Após a lavratura do auto da infração, se ainda subsistir para o infrator
obrigação a cumprir, sera' expedido edital fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o seu
cumprimento, observado o disposto no § 10 do artigo anterior.

§ 1° - 0 prazo para o cumprimento da obrigação de que trata o "caput" deste artigo
poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse püblico.

§ 2° - A inobservância da determinaçao contida no edital de que trata este artigo
acarretará, além de sua execução forçada, a imposição de multa diana ate o cumprimento da
obrigaçao, sem prejuIzo de outras penas.

Art. 100 - Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado e efetuará o pagamento
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da notificaçao.

§ 1° - 0 não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo acarretará sua
inscrição para cobrança judicial.

§ 2° - A multa imposta em auto de infraçao poderá sofrer reduçao de 20% (vinte por
cento) caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias contados da data em
que for notificado.

Art. 101 - A apuraçao de ilIcito, em se tratando de produto sujeito ao controle
sanitánio, far-se-a mediante a apreensão de amostra para a realizaçao da análise fiscal e de
interdiçao, se for o caso.

§ 1° - A apreensão de amostra do produto para a análise fiscal ou de controle poderá
ser acompanhada de interdição nos casos em que sejam flagrantes os indIcios de alteraçao ou
adulteração do produto ou substância, hipótese em que a interdiçao terá caráter preventivo ou
de medida cautelar.

§ 2° - A análise fiscal será realizada em laboratório oficial do Ministério da Saide ou
órgao congênere estadual ou municipal credenciados.



§ 30 - A amostra, coihida do estoque existente e dividida em três partes, sera' tornada
inviolável para que se assegurem as caracterIsticas de conservação e autenticidade, sendo
uma delas entregue ao detentor ou responsável pelo produto, para servir de contraprova, e as
duas outras, encaminhadas ao laboratório oficial de controle.

§ 40 - Se a quantidade ou a natureza do produto não permitir a coleta de amostra de que
trata o parágrafo anterior, será ele levado ao laboratório oficial, onde, na presenca do
possuidor ou responsável, e de duas testemunhas, será realizada a análise fiscal.

§ 50 - No caso de produto perecIvel, a análise fiscal não poderá ultrapassar 10 (dez)
dias, e, nos demais casos, 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da amostra.

§ 6° - Nos casos em que sejam flagrantes os indIcios de risco para a sailde, a suspensao
de venda ou de fabricaçao de produto acompanhará a apreensäo de amostra e terá caráter
preventivo ou cautelar e durará o tempo necessário a realizaçao dos testes, provas, análises
ou outras providências requeridas, não podendo exceder 90 (noventa) dias, findos os quais
sera o produto automaticamente liberado.

§ 70 - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que será arquivado
no laboratório oficial, extraindo-se cópias para integrar o processo da autoridade sanitária
competente, para serem entregues ao detentor ou responsável e para o produtor, se for o caso.

§ 8° - Se a análise fiscal concluir pela condenaçao do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso.

§ 90 - Imposta a suspensao de venda e de fabricaçao de produto decorrente do resultado
do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará constar do processo o despacho
respectivo e lavrará o auto de suspensão.

Art. 102 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal, poderá
requerer, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da notificaçao do resultado da análise,
pericia de contraprova, apresentando a amostra em seu poder e indicando o seu perito.

§ 1° - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem a apresentacão de recurso pelo
infrator, o laudo de análise fiscal será considerado definitivo.

§ 2° - A perIcia de contraprova não será realizada no caso de a amostra apresentar
indIcios de alteraçäo ou violação, prevalecendo, nessa hipótese, o laudo condenatório.

§ 3° - Aplicar-se-á a pericia de contraprova o mesmo método de análise empregado na
análise fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos peritos quanto ao emprego de
outro.

§ 40 - No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal condenatória e os da
perIcia de contraprova, caberá recurso da parte interessada, o que acarretará a realizaçao de
novo exame pericial da amostra em poder do laboratório oficial.

§ 5° - 0 recurso de que trata o parágrafo anterior sera' interposto no prazo de 10 (dez)
dias contados da data de conclusão da perIcia de contraprova.



Art. 103 - Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados deteriorados ou
alterados por inspeção visual serão apreendidos e inutilizados pela autoridade sanitária, sem
prejuIzo das demais penalidades cabIveis.

§ 10 - A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando for
constatada, pela autoridade sanitária, faiha ou irregularidade no armazenamento, transporte,
venda ou exposicão de produto destinado a consumo.

§ 2° - A autoridade sanitária lavrará os autos de infraçao, de apreensao e de
inutilização do produto, que serão assinados pelo infrator ou por duas testemunhas, em que
serão especificados a natureza, a marca, o lote, a quantidade e a qualidade do produto, a
embalagem, equipamento ou utensflio.

§ 3° - Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou embalagem,
deverá faze^-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de amostra do produto para
análise fiscal, e sera' lançado o auto de suspensao de venda ou fabricação de produto ate a
solução final da pendência.

Art. 104 - A inutilizaçao de produto e o cancelamento do alvará de licença de
funcionamento do estabelecimento somente ocorrerão após a publicacao, na imprensa oficial
ou em jornal de grande circulaçao local, de decisão irrecorrivel, ressalvada a hipótese
prevista no artigo anterior.

Art. 105 - No caso de condenaçao definitiva de produto cuja alteraçao, adulteraçao ou
falsificação não impliquem risco a saide, conforme legislação sanitária em vigor, poderá a
autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos
assistenciais, de preferência, oficiais.

Art. 106 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso
sem apresentacão de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá a
decisão final, dando o processo por concluso, após a publicacao desta ültima no jomal
oficial do Estado ou jornal de grande circulaçao, e da adoçao das medidas impostas.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 107 - 0 infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infraçao no
prazo de 15 (quinze) dias contados da data da notificaçao.

§ 1 0 - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, a
autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá o prazo de 10 (dez) dias para pronunciar-se a
respelto.



§ 2° - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infraçao sera' julgado
pelo dirigente do órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual, conforme o caso.

Art. 108 - 0 infrator poderá recorrer da decisão condenatória ao dirigente do órgão de
vigilância sanitária municipal ou estadual, conforme o caso, dentro de igual prazo fixado para
a defesa, inclusive quando se tratar de multa.

§ 1° - A autoridade que receber o recurso decidirá sobre ele no prazo de 10 (dez) dias
contados da data de seu recebimento.

§ 2° - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade superior no
prazo de 15 (quinze) dias de sua ciência ou publicacao.

Art. 109 - 0 recurso interposto contra decisão nao definitiva terá efeito suspensivo
relativo ao pagamento da pena pecuniária, nao impedindo a imediata exigibilidade do
cumprimento da obrigação subsistente.

Art. 110 - No caso de produto de interesse da satide, decorridos os prazos legais e
considerado definitivo o laudo de análise condenatória, será o processo encaminhado ao
órgão de vigilância sanitária federal para as medidas cabiveis.

Art. 111 - Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva de produto em
razão de laudo laboratorial confirmado em perIcia de contraprova, ou nos casos de fraude,
falsificação ou adulteraçao.

CapItulo IV
Disposiçöes Finais

Art. 112 - A protecão policial será solicitada pela autoridade sanitária sempre que se
fizer necessária ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 113 - A remoção de órgâo, tecido e substância humanos para fins de pesquisa e
tratamento obedecerá ao disposto em legislaçao especIfica, resguardada a proibicao de
comercialização.

Art. 114 - 0 Poder Executivo encaminhará projeto de lei dispondo sobre a carreira de
fiscal sanitário no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicaçao desta lei.



Art. 115 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data de sua publicacao.

Art. 116 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Art. 117 - Revogam-se as disposiçöes em contrário, em especial a Lei n° 4.098, de 23
de marco de 1966.

Sala das ReuniOes, de dezembro de 1998.

Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de
Medicarnentos Falsos na Rede Hospitalar Pñblica e Privada, bern corno a

Cornercialização dos Mesmos no Estado

Justificaçao: 0 projeto de lei contendo o Código Sanitário do Estado vem preencher,
sem di:Ivida, urn grande vácuo em nosso arcabouço legal. Minas Gerais não dispOe, ao
contrário da maioria dos Estados da Federaçao, de urn código que sistematize a legislacao
sanitária existente, em geral dispersa e fragmentada, e forneça mecanismos eficazes para a
açao da Vigilância Sanitária.

Em 1994, o Executivo apresentou urn projeto de lei contendo o referido Código, que
tramitou nesta Casa, tendo recebido parecer favorável nas Comissöes de Constituiçao e
Justiça e de Saüde. Encontrava-se em apreciação na Comissão de Defesa do Consumidor,
quando foi retirado de tramitaçao pelo Governo do Estado. Esta CPI, constatando sua
necessidade, resolveu reapresentá-lo; na forma do substitutivo que tinha sido aprovado na
Comissão de Saüde.

Esse Código será, ao lado do Código de Defesa do Consumidor, urn instrumento da
major importância na protecão dos cidadãos, particularmente no que se refere a sua saüde.
Terá a funçao de traçar as grandes linhas de atuaçao da Vigilância Sanitária no Estado e,
como já se disse, de sisternatizar e organizar a legislação sanitária existente, adaptando-a as
condiçôes e caracteristicas do Estado. Alérn disso, dará força de lei a normas da Secretaria de
Estado da Saiide, ate então instjtuIdas através de resoluçOes, propiciando a Vigilância
Sanitária base legal para a ação.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a matéria tern por escopo regular a fiscalizaçao e
o controle dos estabelecirnentos e produtos que, direta ou indiretarnente, possam provocar
riscos e agravos a saiide da populacao, bern como a producao e/ou circulação de bens e



serviços de interesse para a saide. Além disso, institui normas relativas ao saneamento
básico, ao controle de zoonoses e a preservacão da saüde do trabaihador. Para garantir o
cumprimento dessas normas, estabelece ainda as sançOes a que os infratores ficam sujeitos.

Ha que se considerar que a Vigilância Sanitária estadual vem aplicando sançOes
respaldada na legislação federal e em resoluçOes internas da Secretaria, mas carece de
legislaçao estadual que ihe possibilite urn leque major de alternativas para a punicao dos
jnfratores, como, por exemplo, a pena pecuniária. Considerando que o Estado não pode
aplicar multa corn base em legislaçao federal, aquele órgao encontra-se impedido de adotar
essa penalidade, ficando restrito, assim, a penas de pouco impacto, como a advertência, ou a
penas muito drásticas, como a interdição do estabelecimento e o cancelamento de seu alvará
de funcionamento. Além disso, perde o erário uma importante fonte de arrecadaçao.

Finalmente, o Código Sanitário serviria também como parâmetro para a elaboraçao dos
códigos municipais, que tern por objetivo complementar as normas estaduajs e detaihar os
mecanismos e procedimentos pertinentes a esfera local. Dessa forma, contribuiria também
para a tao necessária descentralizaçao das açöes de vigilância sanitária.



ANEXO Ill

PROJETO DE LEI No

Dispöe sobre o controle e a fiscalizaçao da producao, do
transporte, da comercialização e distribuição de medicamentos no

Estado e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - 0 controle e a fiscalizaçao da produçao, do transporte, da comercializaçao e
distribuiçao de medicamentos no Estado obedecerão ao estabelecido nesta lei, sem prejuIzo
do disposto na legislacao vigente.

Art. 2° - A atividade de distribuição por atacado de medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos tern o caráter de relevância piiblica, ficando os distribuidores
responsáveis pelo fornecimento desses produtos em uma area geográfica determinada, e pelo
recoihimento dos mesmos quando este for determinado pela autoridade sanitária ou pello
titular do registro dos produtos.

Parágrafo linico - Fica a cargo do Poder Executivo a delimitaçao da area geográfica de
que trata 0 "caput".

Art. 30 - A empresa autorizada como distribuidora tern o dever de:
I - distribuir somente produtos farmacêuticos legalmente registrados no Pals;
II - abastecer-se em empresas titulares do registro dos produtos;
III - fornecer produtos farmacêuticos apenas a empresas autorizadas/ licenciadas para

dispensar esses produtos no Pals;
IV - manter o manual a que se refere o art. 6° desta lei a disposição das autoridades

sanitárias para efeitos de inspeção;
V - garantir a todo tempo aos agentes responsáveis pela inspecão o acesso a

documentos, depósitos, instalaçoes e equipamentos;
VI - preservar a qualidade dos produtos em todas as fases da distribuição,

responsabilizando-se por qualquer problema decorrente do desenvolvimento de sua atividade;
VII - notificar a autoridade sanitária competente, em caráter de urgência, qualquer

suspeita de alteraçao, adulteraçäo, fraude ou falsificação dos produtos que distribui,
fornecendo o ntImero do lote para averiguação da denüncia, sob pena de responsabilizacão
nos termos da legislaçao penal, civil e sanitária;



VIII - identificar e devolver, ao titular do registro, os produtos corn prazo de validade
vencido, mediante operacao corn nota fiscal, ou, na impossibilidade dessa devoluçao,
solicitar orientação a autoridade sanitária competente da sua região;

IX - utilizar serviço de transporte legalmente autorizado pela autoridade sanitária;
X - efetuar as transaçöes comerciais através de nota fiscal, que conterá

obrigatoriamente o nimero dos lotes dos produtos farmacêuticos.

Art. 4° .- A instalaçao e o funcionamento de empresa produtora, distribuidora e
transportadora de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos serão precedidos de
licenciamento pela autoridade sanitária.

§ 1° - 0 depósito dessas empresas será licenciado como unidade autônoma.
§ 2° - 0 licenciamento das empresas e dos depósitos terá validade durante o ano em

que foi concedido, e sua renovação será requerida ate o tultimo dia Itil do mês de marco do
ano subsequente ao da concessão ou renovação.

§ 3° - A documentação para a instalação e o licenciarnento constarão do decreto
regulamentador e serão mantidas em cadastro do órgão de vigilância sanitária estadual.

Art. 5° - A empresa produtora de medicamentos deverá manter cadastro atualizado dos
seus compradores, atacadistas e varejistas, corn dados que ihe permitam indicar, sempre que
solicitado pelos órgaos de vigilância sanitária, fiscais ou fazendários, os locais onde estejam
sendo comercializados os lotes de seus produtos.

Art. 6° - A empresa transportadora e o depósito de medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos adotarão manual que contenha as normas técnicas de
acondicionamento, embalagem e manuseio, empilhamento, seguranca e transporte,
especificadas pela autoridade sanitária.

Art. 7° - Nas compras e licitaçöes ptiblicas de medicamentos, além dos procedirnentos
disciplinados nas Leis n°s 9.444, de 26 de novembro de 1987 e 12.074, de 11 de janeiro de
1996, serão observadas as seguintes exigências:

I - apresentação da licença sanitária estadual ou municipal;
II - comprovação da autorização de funcionamento da empresa participante da

licitaçao;
III - comprovação de autorização especial, quando for o caso;
IV - certificado de Boas Práticas de Fabricaçao e Controle por linha de

produçao/produtos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saiide;
V - certificado de Registro de Produtos emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária

do Ministério da Saide ou cópia da publicaçao no D.0.U.;



§ 10 - No caso de produto importado, é também necessária a apresentação do
certificado de Boas Práticas de Fabricaçao e Controle, emitido pela autoridade sanitária do
pals de origem, ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira, bern como
laudo de análise do(s) lote(s) a ser(em) fornecido(s), emitido no Brasil.

§ 2° - No caso de produtos importados que dependam de alta tecnologia, caso não
exista tecnologia nacional para os testes de controle de qualidade necessários, serão aceitos
laudos anallticos do fabricante, desde que acompanhados do certificado de origem dos
produtos, do certificado de Boas Práticas de Laboratório bern como de Boas Práticas de
Fabricação, traduzidos para o idioma Português.

§ 30 - Além dos documentos previstos no "caput" deste artigo, sera' exigida das
empresas distribuidoras a apresentação de declaração do seu credenciamento junto a empresa
detentora do registro dos produtos, bern como de termo de responsabilidade emitido pela
distribuidora, garantindo a entrega dos mesmos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na
licitação.

Art. 8° - No caso de vencerem a licitação, as distribuidoras devern apresentar
certificado de procedência dos produtos, lote a lote, a serem entregues de acordo corn o
estabelecido na licitação.

Art. 9° - Os produtos a serem fornecidos pelas empresas vencedoras da(s)
licitacão(öes), devem apresentar, em suas embalagens secundárias e/ou primárias, os
seguintes dizeres: "PROIBIDA A VENDA NO COMERCIO".

Art. 10 - Para participar do processo de licitação, a empresa poderá oferecer lotes de
medicamentos corn, no máxirno, 10% de seu prazo de validade transcorrido.

Art. 11 - Fica impedida de participar de licitação a empresa cujo proprietário tenha
sido condenado por trânsito em julgado de açao civil ou criminal por infraçöes relativas a
medicamentos.

Art. 12 - Ficam as empresas produtoras de medicamentos proibidas de distribuir
produtos farmacêuticos de amostra gratis a estabelecimentos atacadistas e varejistas.

§ 1° - A distribuiçao de amostra gratis de produtos farmacêuticos, exceto aqueles que
contenham substâncias entorpecentes ou que produzem dependência flsica ou pslquica, é
permitida a medicos e dentistas, sempre que posslvel, em quantidade de unidades farmaco-
técnicas necessárias ao tratamento de urn paciente.

§ 2° - Ficam as empresas produtoras obrigadas a cadastrar junto a autoridade sanitária
Os representantes autorizados a distribuir amostras gratis, e a efetuar o controle dessa
distribuiçao.



Art. 13 - 0 órgão fazendário estaduall fica obrigado a:
I - comunicar ao órgão de vigilância sanitária as aberturas e as baixas de inscrição

estadual de empresas do ramo de medicamentos;
II - solicitar averiguação da carga de medicamentos por órgäo da vigilância sanitária

sempre que houver indIcio de irregularidade;
III - exigir laudo de vistoria do órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal para

a concessão de inscrição estadual da empresa que atuará no ramo de medicamentos.

Art. 14 - 0 órgão de vigilância sanitária estadual manterá cadastro atualizado das
empresas do ramo de medicamentos.

Art. 15 - Fica criada comissao, nos termos do decreto regulamentador, que realizará
reuniöes bimestrais, corn objetivo de manter integração entre os órgaos fazendários, de
vigilancia sanitária e das PolIcias Civil e Militar.

Art. 16 - As transportadoras de carga instaladas em Minas Gerais ficam obrigadas a
comunicar imediatamente aos órgãos de vigilância sanitária o roubo de cargas de
medicamentos.

Art. 17 - As transportadoras de carga instaladas em outros Estados que tenham suas
cargas roubadas no território de Minas Gerais se obrigam a comunicar a ocorrência de tal
fato, imediatamente, aos órgaos de vigilância sanitária do Estado.

Art. 18 - As seguradoras de carga instaladas em Minas Gerais se obrigam a comunicar
aos órgãos de vigilância sanitária o destino dado a carga recuperada, no prazo de 2 (dois) dias
üteis contados da data da recuperaçao.

Art. 19 - As indüstrias de equipamentos destinados a producao de fármacos e
medicamentos e as indiistrias produtoras de fármacos e medicamentos instaladas em Minas
Gerais se obrigam a comunicar aos órgaos de vigilância sanitária a aquisiçao, a venda, a
distribuição, a cessão ou doação de equipamentos utilizados na fabricaçao de seus produtos.

Art. 20 - Os fabricantes de insumos e os fabricantes de cartuchos, rótulos e bulas para a
indiistria farmacêutica:

I - serão cadastrados nos órgãos de vigilância sanitária, conforme decreto
regulamentador;

II - fornecerão seus produtos apenas para empresas que tenham alvará de licença de
funcionamento expedido por órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal e
autorização de funcionamento expedida pelo Ministério da Saüde;



III - manterão cadastro atualizado de seus compradores, corn o respectivo nümero do
alvará e corn informaçoes que permitam identificar o produto adquirido e a quantidade
comprada;

Art. 21 - Ate que se erie o cargo de fiscal sanitário em regime de tempo integral e
dedicaçao exciusiva, os tédnicos que atuam na Vigilância Sanitária Estadual não poderão ser
proprietários ou sócios de estabelecimento objeto de fiscalizaçao por parte daquele órgão.

Art. 22 - Os estabelecimentos farmacêuticos atacadistas ou varejistas comunicarão aos
órgãos de vigilância sanitária estadual ou municipal a existência de medicamentos vencidos.

Parágrafo inico: A comunicação a que se refere o "caput" deste artigo conterá, corn
relação a cada tipo de medicamento:

I - nome;
II - niimero do lote;
III - data de vencimento;
IV - tipo do descarte.

Art. 23 - As normas de descarte deverão seguir as estabelecidas pelos órgãos de
limpeza urbana municipais, resguardadas as normas estaduais e federais de gerenciamento e
controle de resIduos, corn vistas a preservar a saüde püblica e a qualidade do meio ambiente.

Art. 24 - A inobservância do disposto nesta lei e demais normas sanitárias configura
infraçao, ficando os infratores sujeitos as penalidades da Lei n° 6.437/77, sem prejuIzo
daquelas previstas na legislação civil e penal.

Art. 25- 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 26- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 27- Revogam-se as disposiçoes em contrário.

Sala das ReuniOes,	 de dezembro de 1998.

Cornissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de
Medicarnentos Falsos na Rede Hospitalar Puiblica e Privada, bern como a

Comercialização dos Mesmos no Estado.



Justificaçao: Uma análise mais aprofundada da questão da falsificação de
medicamentos demonstra que ela tern raIzes no sistema de saüde, cujas deficiências, tanto no
que se refere a normatização, quanto no que concerne a execuçao das açOes, vêm
possibilitando a ocorrência de fraudes relacionadas a fabricaçao, embalagern,
acondicionamento, armazenamento e descarte de medicamentos. Os órgaos fiscalizadores,
que deveriam zelar pela qualidade da matéria-prima e dos equipamentos utilizados na
fabricaçao de medicamentos, bern como fiscalizar sua embalagem e comercializaçao,
encontram-se inadequadamente equipados e desarticulados entre entre si. Merece especial
atenção o alto Indice de roubo de cargas de medicamentos, os quais, devido a condiçöes
inadequadas de acondicionamento, muitas vezes perdem a validade. Também merece atenção
a ocorrência de vendas de amostras gratis, frequentemente adulteradas.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito propöe, através deste projeto, a instituição de
normas mais rigorosas, corn a finalidade de coibir as irregularidades cometidas.

Não pretende a proposição acabar corn todos os males que afligem o setor, mas, a
partir das discussôes realizadas durante as investigaçöes da CPI e de reuniöes corn técnicos
das areas envolvidas, criar rnecanismos para que o sistema se tome mais eficiente.

Não se trata de produto acabado, mas do embrião de uma lei, sujeita a inümeras
discussöes. Essa norma juridica trará, corn certeza, bons frutos, ao proteger a sociedade do
imenso rnal que nos tern sido causado pela presença de medicarnentos inadequados no
rnercado.
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