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Instituto Nacional de
Controle de Qualida-
de em Saúde (INCQS),

da Fiocruz, está ofere-
cendo desde fevereiro deste ano,
ao Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária e ao setor produtivo pri-
vado e público, 11 substâncias quí-
micas de referência certificadas no
país pela Farmacopéia Brasileira.
Uma substância química de referên-
cia (SQR) é um material certificado
por procedimento que estabelece a
rastreabilidade à obtenção exata da
unidade na qual os valores da pro-
priedade são expressos. Daí sua
importância, pois um grande núme-
ro de procedimentos analíticos de
produtos farmacêuticos, descritos
nas diferentes monografias oficiais,
exige o uso dessas substâncias para
a caracterização e/ou atribuição de
valores de propriedades que asse-
gurem sua qualidade.

A publicação da resolução
Anvisa (RDC nº 56) de 26 de feve-
reiro de 2002 oficializou as seguin-
tes substâncias químicas de referên-
cia da Farmacopéia Brasileira
(SQRFBs): captopril, cloridrato de
propranolol, furosemida, hidroclo-
rotiazida, metronidazol, diclofena-
co sódico, metroclopramida, para-
cetamol, sulfametoxazol, sulfato de
salbutamol e trimetoprima.

Outras sete já estão em fase
de desenvolvimento: ampicilina,
mebendazol, cefalexina, glibencla-
mida, lidocaína base, cloridrato de
lidocaína e norfloxacino. “Se tudo
continuar neste passo, acredito que
em pouco tempo estaremos dispo-
nibilizando um elenco de SQRFBs

em substâncias de referência

considerável para atender à de-
manda nacional”, alegra-se Maria
do Carmo Vasques, coordenadora
do Programa de Materiais Quími-
cos de Referência do INCQS.

Antes, a única opção de quem
precisava das SQRs era comprá-las
no mercado internacional ou em re-
presentantes locais a um alto cus-
to, o que dificultava sua aquisição
– principalmente pelo setor públi-
co e pelos pequenos laboratórios.
Sem falar na demora do processo
de importação. Os principais cen-
tros produtores mundiais são a US
Pharmacopeia (USP-RS), a Europe-
an Pharmacopeia (EPCRS) e a
Organização Mundial de Saúde
(Collaborating Centre for Chemical
Reference Substance).

Esse início da conquista da

auto-suficiência nacional se deu na
base de um grande esforço e dedi-
cação das partes envolvidas. “Nós
iniciamos os estudos colaborativos
com o Laboratório de Padrões Se-
cundários da UFRGS, dirigido por
Pedro Fröehlich”, relata Maria do
Carmo. “Atualmente trabalhamos
também com os laboratórios das
universidades federais do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), de Santa Maria (UFSM-
RS), do Ceará (UFCE), de Pernam-
buco (UFPE), da Paraíba (UFPB),
de Minas Gerais (UFMG) e da Uni-
versidade de São Paulo (USP)”.

As SQRFBs estão disponíveis
para aquisição no INCQS a um cus-
to atual de R$ 200 por frasco, con-
tendo 400mg, e podem ser solicita-
das por fax (21-2290-0915) ou e-mail
(sqrfb@incqs.fiocruz.br).

Substâncias oferecidas
pelo INCQS são essenciais
para análise de qualidade
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