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Belo Horizonte, 26 de março de 2.012.
Carta 32-12
Ilmo. Sr. Dr.
Dirceu Brás Aparecido Barbano
DD. Presidente da ANVISA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Prezado Senhor,

O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais consulta à ANVISA para ter conhecimento e
prestá-lo aos que o indagaram sobre a obrigatoriedade de alvará sanitário e RT – Responsável Técnico
para uma empresa que atua no âmbito de agência de marcação de consulta de coleta de amostras de
pacientes para diagnóstico in vitro.
O SindLab esclarece que essa empresa não faz a coleta deste tipo de amostra e sim faz o
agendamento deste tipo de amostra e sim faz o agendamento, ou seja, marca dia, hora e local.
A empresa fornece frascos para o paciente, rótulos e instruções impressas de orientação ao preparo.
Esses material são fornecidos à empresa pelo Laboratório que executará a coleta das amostras de
acordo com o agendamento feito por ela.
Existe um contrato de prestação de serviços entre o Laboratório que faz a coleta e emite aqueles
materiais e a empresa que faz o agendamento.
O SindLab solicita-lhe a gentileza do envio das respostas à estas dúvidas.

Atenciosamente,

Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente
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