
 
 

 
 

  

Ofício nº 50/2020-DIR                                                                    Porto Alegre, 07 de abril de 2020. 
(Por favor, informe o número deste ofício ao respondê-lo) 

 
À Senhora 

Arita Bergmann 

Secretária de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul 

Assunto: Exames laboratoriais COVID-19 

Prezada Secretária. 

Ao cumprimentá-la, o CRF/RS informa que vem recebendo diversos questionamentos dos 

farmacêuticos responsáveis técnicos pelos laboratórios de análises clínicas regularizados no 

Conselho Regional de Farmácia do RS, após a divulgação da noticia que a SES contratou laboratório 

privado para realizar exames de COVID-19 (M&S Produtos Agropecuários Ltda), conforme notícia 

https://saude.rs.gov.br/ses-contrata-laboratorio-privado-para-realizar-exames-de-sars-cov-2. 

Atualmente o CRF/RS conta com 628 (seiscentos e vinte e oito) laboratórios de análises 

clínicas registrados e ativos junto ao CRF/RS, além de outros mais de 300 (trezentos) laboratórios 

registrados nos Conselhos de Biomedicina e Medicina. 

Como a Vigilância Sanitária exige uma série de pré-requisitos, processos e documentos de 

garantia da qualidade para o funcionamento de laboratórios que oferecem exames de diagnóstico e 

testes em amostras humanas, este Conselho solicita informações sobre a autorização sanitária e 

profissional (Alvará Sanitário e Certidão de Regularidade junto ao respectivo Conselho Profissional) 

apresentadas pelo Laboratório M&S Produtos Agropecuários Ltda. 

Além disso, solicitamos informações sobre o processo de escolha do Laboratório M&S 

Produtos Agropecuários Ltda e como foram consultados os demais laboratórios de análises clínicas 

privados do RS, cerca de 1.000 (mil) Laboratórios registrados nos três conselhos: Farmácia, 

Biomedicina e Medicina, sobre a capacidade técnica e estoque de insumos para a realização de 

exames de diagnóstico COVID-19. 

Lembramos que os laboratórios clínicos autorizados pelo poder público, mesmo que 

emergencialmente, devem  atender aos requisitos técnicos e de boas práticas descritos na 

Resolução RDC nº 302/2005, para garantir a qualidade e a segurança das análises para o diagnóstico 

da COVID-19, conforme diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde. 

https://saude.rs.gov.br/ses-contrata-laboratorio-privado-para-realizar-exames-de-sars-cov-2


 
 

 
 

  

As informações solicitadas são importantes para garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia nos contratos da administração publica e buscar novas alternativas de 

diagnóstico laboratorial neste momento de emergência de saúde pública. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Silvana De Vargas Furquim 

Presidente do CRF/RS 
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