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Exército Brasileiro 

A classificação de um produto como controlado 
pelo Exército tem por premissa básica a existência 
de poder de destruição ou outra propriedade de 

risco que indique a necessidade de que o uso seja 
restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente 

habilitadas, capacitadas técnica, moral e 
psicologicamente, de modo a garantir a segurança 

da sociedade e do país. 

QUEM UTILIZA??? 



Polícia Civil 

• Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas 
(DECADE) 

• Divisão de Produtos Controlados e Registros Diversos; 

• Dificuldade de encontrar informações digitais para 
obtenção de licenças; 

• A Polícia Civil exige a concessão de Alvará e Certificado 
de Vistoria para quaisquer atividades com produtos 
controlados, incluindo fabricação, importação e 
exportação; comércio; depósito fechado; manipulação; 
transporte e o uso junto.  

ONDE ARMAZENA OU UTILIZA??? 



Polícia Federal 
• Através da Divisão de Controle e Fiscalização de Produtos 

Químicos (DCPQ) a Polícia Federal realiza o controle e a 
fiscalização da fabricação, produção, armazenamento, 

transformação, embalagem, compra, venda, comercialização, 
aquisição, posse, doação, empréstimo, permuta, remessa, 

transporte, distribuição, importação, exportação, 
reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem, 

transferência e utilização de produtos químicos que possam 
ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas, 

cumprindo a Lei 10.357/2001 (e regulamentações). 

COMO UTILIZA??? 
Mapas de controle de uso. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/produtos-quimicos/legislacao


ANVISA 

• Objetivos: monitorar a dispensação de medicamentos e 
substâncias entorpecentes e psicotrópicas e seus precursores; 
otimizar o processo de escrituração; permitir o 
monitoramento de hábitos de prescrição e consumo de 
substâncias controladas em determinada região para propor 
políticas de controle; captar dados que permitam a geração de 
informação atualizada e fidedigna para o SNVS para a tomada 
de decisão; dinamizar as ações da vigilância sanitária. 

 

• Licença extensível para filiais, ou seja, a licença do campus 
São Paulo pode ser utilizada pelo campus Diadema. 

 



UNIFESP campus Diadema 

• Não possui as licenças do Exército e da Polícia Civil. 

 

• EXÉRCITO: pode-se solicitar um autorização de compra de até 
2 Kg de produto controlado por autorização, no caso de não 
ter a licença no estabelecimento. Para tal, exige-se entrega de 
uma lista de documentos, dentre eles documentos referentes 
ao Responsável Técnico (cópia da carteira funcional e 
Anotação do Responsável Técnico). 



UNIFESP campus Diadema 

• Polícia Federal (PF): o campus possui a licença desde fevereiro de 
2016, onde foi divulgada aos docentes, junto com uma cartilha 
explicativa e um formulário para os docentes preencherem sempre 
que realizarem a compra de um produto controlado pela PF. 

 

• APÓS A COMPRA, o NATEP deve receber a cópia da nota fiscal do 
item, assim como a cópia da guia de tráfego do produto (de 
preferência arquivo digital - escaneado). Tais itens serão utilizados 
para preenchimento dos mapas de controle da Polícia Federal, 
arquivados e, quando necessário, utilizados como fonte de 
informação para os órgãos de controle.  
 
 

• O link do formulário a ser preenchido a cada compra pelos docentes 
é: http://goo.gl/forms/WwIv5A8lN5 

 

 

http://goo.gl/forms/WwIv5A8lN5


UNIFESP campus Diadema 
• Qual o problema de não preencher o formulário??? 

• A UNIFESP Diadema precisa enviar mapas de controle mensais 
à Polícia Federal. O NATEP tem o controle de compra e uso dos 

produtos controlados utilizados na graduação, mas não tem 
conhecimento dos produtos utilizados na pesquisa. 

• O NATEP preenche os mapas da PF com os dados somente da 
graduação. Se houver fiscalização, os mapas não condizem 

com os dados do uso da licença vigente. 

• RENOVAÇÃO DA LICENÇA da PF: para renovar a licença da PF é 
necessário apresentar os mapas de controle no momento da 

solicitação.  


