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RESUMO 

A ozonioterapia se utiliza do gás ozônio produzido artificialmente, para fins terapêuticos no organismo. O ozônio tem funções 

antioxidante, bactericida, anti-inflamatória e auxilia no processo de reparo. Assim, sua indicação e manejo são variados, 

diferenciando-se, inclusive, no grau de invasividade. Acontece que, efeitos adversos e danosos podem advir da utilização do 

tratamento. Não existe legislação própria no ordenamento brasileiro que traga protocolos sobre a ozonioterapia. Em 2018, o 

Ministério da Saúde incorporou a ozonioterapia como prática integrativa e complementar do Sistema Único de Saúde, desde 

que aplicada em doses terapêuticas precisas, sem, contudo, estabelecer critérios para a definição da dose a ser aplicada. 

Necessária a existência de legislação específica e completa a respeito do tema, hábil a trazer parâmetros de aplicação, como 

profissionais habilitados, exames acautelatórios, responsabilidades. Assim, o presente trabalho tem por escopo propor 

conteúdo legislativo específico e completo a respeito da ozonioterapia, aplicada em seres humanos. Desta forma, foi realizada 

uma proposta de uma regulamentação completa de conteúdo legislativo sobre a ozonioterapia. O conteúdo da regulamentação 

foi consultado em bases eletrônicas na área da saúde e na área jurídica, não houve restrição de idiomas ou datas de publicação. 

Baseado no referencial teórico e algumas regulamentações incompleta sobre a Ozonioterapia, fez-se um trabalho inédito, que 

é uma proposta de uma regulamentação completa de conteúdo legislativo sobre a ozonioterapia.  

PALAVRAS-CHAVE: Ozonioterapia. Carência. Legislação. Protocolos. Regulamentação. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to propose specific and complete legislative content regarding ozone therapy, applied to human beings. 

Ozone therapy uses artificially produced ozone gas for therapeutic purposes in the body. Ozone has antioxidant, bactericidal, 

anti-inflammatory functions and helps in the repair process. Thus, its indication and management are varied, even differing 

in the degree of invasiveness. It turns out that adverse and harmful effects can result from the use of the treatment. There is 

no specific legislation in the Brazilian system that includes protocols on ozone therapy. In 2018, the Ministry of Health 

incorporated ozone therapy as an integrative and complementary practice of the Unified Health System, provided it is applied 

in precise therapeutic doses, without, however, establishing criteria for the definition of the dose to be applied. Necessary the 

existence of specific and complete legislation on the subject, able to bring parameters of application, such as qualified 

professionals, precautionary exams, responsibilities. Thus, a review of the literature was carried out on electronic bases in 

the health and legal areas, there were no restrictions on languages or publication dates. Several articles were found, the 

duplication of titles was eliminated and after reading the abstracts, selected those that best fit the theme of this work. In a 

next step, a complete reading of all articles was carried out and the theoretical framework of that article was created. After 

reading and checking the few and incomplete regulations on ozone therapy, an unprecedented work was done, which is a 

proposal for a complete regulation of legislative content on ozone therapy 

KEYWORDS: Ozone therapy. Deficiency. Legislation. Protocols. Regulation. 

                                                      

1 Departamento de Engenharia Biomédica, UNIVERSIDADE BRASIL, Brasil. *thalitatp@hotmail.com 



393 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito a saúde é inerente aos seres humanos, e é considerado fundamental, devendo ser 

protegido, tutelado e garantido pelo Estado. Esta garantia possibilita o acesso às prestações materiais do 

Estado necessárias à prevenção e proteção da saúde (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014). É 

certo que, o fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos se incorporam no conjunto de ações 

que devem ser prestados pelo Estado (LENZA, 2018). 

A ozonioterapia é técnica amplamente difundida, que se utiliza do gás ozônio para fins 

terapêuticos, para tratamento de várias enfermidades (DIAZ; MACIAS; MENENDEZ, 2013). Porém, 

no ordenamento jurídico nacional, não existe lei específica e completa que trate do tema, e que preveja 

quais os parâmetros de aplicação, profissionais habilitados, exames acautelatórios e responsabilidades, 

somente atos normativos infralegais. Neste sentido, o Conselho Federal de Medicina, em 20 de abril de 

2018, expediu a Resolução nº 2.181 que estabelece que a ozonioterapia é procedimento experimental, 

somente podendo ser utilizada como experimentação clínica dentro dos protocolos do sistema do Comitê 

de Ética e Pesquisa (CEP) e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, 2018). 

O Ministério da Saúde é o responsável pela edição da Política Nacional de Práticas Integrativas 

e Complementares. Este documento prevê quais os procedimentos da medicina tradicional e alternativa, 

podem ser adotados no Brasil, de forma complementar, desde que tenham como finalidade precípua a 

manutenção e proteção da saúde dos sujeitos, sem ser invasivo e sem riscos à saúde do paciente 

(BRASIL, 2017). Acontece que, também em 2018, o Ministério da Saúde expediu a Portaria 702/2018, 

que inseriu a ozonioterapia como prática integrativa e complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Neste mesmo instrumento afirmou que somente pode ser utilizada em doses terapêuticas precisas 

(BRASIL, 2018). O problema reside no fato de que neste instrumento não há qualquer indicação sobre 

a aferição da dose terapêutica precisa e quais os profissionais seriam capacitados a aplicá-la, tornando-

se um problema de saúde pública (CAKIR, 2014). A utilização da terapia sem controle estatal expõe 

pacientes a inúmeros riscos, e traz insegurança aos profissionais que aplicam a técnica (RE et al., 2008; 

BOCCI, 2004; ILHAN; DOGAN, 2020).  

Assim, o fornecimento de insumos, medicamentos e procedimentos não pode ser irrestrito. Ao 

contrário, deve ser responsável, pautado em evidências cientificas. Aliado a análise científica, 

acrescenta-se que previsão legislativa específica e completa é capaz de assegurar parâmetros e garantias 

de aplicação, tanto para os profissionais quanto para os pacientes. Neste sentido, elaborou-se proposta 

de conteúdo legislativo a respeito da ozonioterapia, que traz os aspectos principais do procedimento, 

com a finalidade de trazer maior segurança em sua aplicação, tanto para os profissionais quanto para os 

pacientes. 
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TERAPÊUTICA 

 

A utilização terapêutica e medicinal do ozônio no organismo, é chamada de ozonioterapia 

(BOCCI, 2011; SCHWARTZ; MARTÍNEZ- SÁNCHEZ, 2012), e é hábil, em tese, a tratar doenças que 

tem sua origem em processos oxidativos (FERNANDEZ-CUADROS et al., 2018). Neste sentido, 

sustenta-se que o ozônio favorece o aumento na oxigenação e circulação/microcirculação sanguínea para 

tecidos isquêmicos, melhorando o metabolismo como um todo; melhora da angiogênese; elevação das 

enzimas antioxidantes celulares, como glutationa peroxidase (GSH), glutationa redutase (GSR), catalase 

(CAT) e superóxido desmutase (SOD); modulação do sistema imune pela ativação neutrofílica e 

liberação de citocinas e fatores de crescimento (pela ativação plaquetária); redução de mediadores 

inflamatórios, inativando substâncias algógenas através da oxidação, dentre outras. (SAGAI; BOCCI, 

2011; JANI et al., 2012; SCHWARTZ; MARTÍNEZ-SÁNCHEZ, 2012). Porém, para uma aplicação 

segura da ozonioterapia, através do uso do gás, esta deve ser administrada em doses precisas. Para se 

determinar esta dose, são necessários exames acautelatórios de sangue, para calibrar a quantidade de 

ozônio que será administrada no organismo, em relação a capacidade antioxidante do sangue do paciente 

(BOCCI, 2004).  

O exame de sangue deve ser realizado previamente ao tratamento, e analisará oito 

biomarcadores: glutationa reduzida (GSH), glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD), 

glutationa transferase (GST), hidroperóxidos totais (HPT), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(SRATB), catalase (CAT) e dienos conjugados (DC). A interpretação deste resultado se dá por um 

algoritmo, desenvolvido por um programa de computador, que discrimina quatro índices, quais sejam: 

atividade antioxidante total, atividade pro-oxidante total, índice redox, grau de estresse oxidativo, que 

são hábeis a definir a dose necessária, já que o programa identifica o estado redox do paciente e a 

estimativa do nível de estresse oxidativo (RE et al., 2008). 

Destaca-se que, na ozonioterapia, quando a administração se der por auto-hemoterapia, a dose 

do gás ozônio considerada segura e que pode ser utilizada na terapia, deve variar entre 10 a 80 µg/ml, 

que representam quantidades menores de gás que aquelas utilizadas em níveis industriais, em razão da 

sua instabilidade e toxicidade,  (BOCCI, 2011; SCHWARTZ; MARTÍNEZ- SÁNCHEZ, 2012).  

A partir da análise dos exames acautelatórios, com averiguação dos biomarcadores, é possível 

uma aplicação criteriosa e adequada do gás, proporcionando ao paciente um aumento dos seus 

antioxidantes que o ajudariam a sair da situação de estresse oxidativo, auxiliando no tratamento de 

variadas doenças (FERNANDEZ-CUADROS et al., 2018). 

 

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO PERMITIDAS E PROIBIDAS 

 
É possível a utilização de diversas concentrações de ozônio, de modo que a sua aplicação se 
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divide em placebo, terapêutica e tóxica (DECLARAÇÃO DE MADRID, 2020). A Declaração de Madrid 

sobre a Ozonioterapia (2020) dividiu as doses terapêuticas desse gás em três grupos: baixa (efeito 

imunomodulador), média (imunomodulador e antioxidante) e alta (uso em úlceras e feridas infectadas). 

A indicação e cautela exigem que se inicie a aplicação sempre em doses baixas e, então, gradativamente, 

poderão ser aumentadas, segundo a resposta do paciente. O princípio primum non nocere (em primeiro 

lugar não fazer mal) deve ser absoluto. 

 Observa-se a existência de várias vias de aplicação da ozonioterapia. A escolha da forma de 

administração do gás, levará em conta a doença a ser tratada (BOCCI, 2006; JANI et al., 2012).  

 Para Bocci (2011), o ozônio pode ser administrado de diversas maneiras, a saber: 

a) Aplicação Sistêmica por Via Endovenosa de Oxigênio: também conhecida como 

Autohemoterapia Maior, é feita com a retirada de uma quantidade de sangue, tratando o 

mesmo com ozônio, e depois o reinsere na veia; b) Aplicação Sistêmica Autóloga ou 

Autohemoterapia Menor com Ozônio: via intramuscular do sangue ozonizado do próprio 

paciente; c) Aplicação Tópica: tratamento realizado com bolsa plástica, utilizando-se de um 

sistema fechado de circulação de ozônio e um sistema de sucção conectado a um catalisador 

de ozônio; d) Água Bidestilada Ozonizada e Azeite ou  óleo Ozonizado: aplicação tópica na 

pele ou área afetada; e) Insuflação: aplicação direta nas mucosas intestinal (insuflação retal), 

vesical (insuflação vésico-uretral) e vaginal (insuflação vaginal); f) Aplicação Subcutânea, 

Intra-articular, Para-vertebral, Peridural ou Intradiscal: aplicação direta; g) Outras: via óptica 

(casos oftalmológicos), via ótica (pavilhão auricular), sublingual, dentre outros. 

 

 Vale ressaltar que existem algumas vias que não tem recomendação pela falta de segurança em 

sua aplicação, seja pelo risco de embolia ao aplicar um gás ou interação terapêutica. As vias de aplicação 

não recomendadas por não serem seguras são: injeção endovenosa direta, injeção intra-arterial. Como 

via de aplicação proibida está a inalatória. E as vias de aplicação em que não há consenso são: injeção 

de água ozonizada, injeção de solução glicosada ozonizada, método hiperbárico (HBO3) e o ozônio 

intraperitoneal (DECLARAÇÃO DE MADRID, 2020). 

Observa-se que, a falta de marcos regulatórios e protocolos acerca da ozonioterapia no tocante 

a sua prescrição, profissionais habilitados, e a respeito da quantidade de gás administrado de acordo com 

a doença a ser tratada, traz insegurança (ANZOLIN; SILVEIRA-KAROSS; BERTOL, 2020). 

O gás ozônio é altamente tóxico e a administração inadequada pode acarretar efeitos adversos 

danosos à saúde do paciente. Portanto, é necessário antes da aplicação da terapia, a determinação da dose 

adequada ao paciente, pois a administração em quantidade superior a adequada, pode acarretar 

consequências gravosas (TYLICKI; RUTKOWSKI, 2004).  

Entre os efeitos colaterais do uso da ozonioterapia, encontram-se o aumento significativo do 

risco de morte por doença respiratória, fomento da inflamação das vias aéreas e depressão da função 

pulmonar. Também pode piorar o quadro de asma provocar disfunção pulmonar e hospitalizações por 

causas respiratórias (JERRETT et al., 2009). Outros efeitos colaterais relatados são a falta de ar, 

inativação enzimática, vasculites, má circulação, problemas cardíacos, aumento no risco de acidente 

vascular encefálico, dano ao tímpano por insuflação ótica, perfuração intestinal por insuflação retal, 

embolia pulmonar e morte por administração intravenosa (BOCCI, 2006). 



396 
 

SAÚDE E PRESTAÇÕES DO ESTADO 

 
 A saúde é direito fundamental, inerente aos seres humanos, para que possam viver sua vida com 

dignidade (LENZA, 2018). O direito a saúde deve ser garantido pelo Estado, como forma de assegurar 

ao individuo todas as prestações referentes a saúde, que se relacionem a sua proteção e prevenção. 

(SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2014). A saúde no Brasil é promovida pelo Estado, através de 

um Sistema Único de Saúde (SUS) que tem como premissas a universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência e a integralidade de assistência (BRASIL, 1990).  

 Assim sendo, incluem-se dentro das ações de promoções de Saúde realizadas pelo Estado, o 

fornecimento de insumos, aparelhos e utensílios que são necessários ao tratamento da saúde (LENZA, 

2018).  

 

AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E COMPLETA ACERCA DA 

OZONIOTERAPIA 
 

Não há legislação federal vigente a respeito da ozonioterapia no território nacional. Existe a Lei 

12.842/13 (lei do ato médico), que diz que compete ao médico a indicação e execução de técnicas 

invasivas e, ainda menciona que, é o Conselho Federal de Medicina o órgão competente para definir 

quais são os “procedimentos experimentais” (BRASIL, 2013). Ademais, o Conselho Federal de 

Medicina, em sua Resolução 2.181 de 2018, deixa claro seu posicionamento, ao considerar a 

ozonioterapia como procedimento experimental, mencionando, inclusive, que só pode ser utilizado em 

experimentação clínica dentro dos protocolos do sistema do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2018).  

 Existe Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional a respeito da ozonioterapia, o PL 

nº 9001/2017, que preconiza a prescrição da ozonioterapia em todo território nacional, com caráter 

complementar e de acordo com prescrição médica (BRASIL, 2017). Porém, este projeto é incompleto já 

que não explora assuntos substanciais e necessários sobre ozonioterapia. 

Também relaciona-se que o Ministério da Saúde publicou a Portaria 702/2018 que tem como 

objeto a inserção de uma série de práticas integrativas e complementares ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo certo que a ozonioterapia consta destas práticas. (BRASIL, 2018).  

DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

 
 A forma federativa de Estado adotada pelo Brasil, implica na descentralização política, e 

consequentemente uma repartição de competência legislativa entre os entes federados (União, Estado, 

Distrito Federal e Municípios) (LENZA, 2018). Por seu turno, a competência determina a “esfera 

delimitada de poder que se outorga a um órgão ou entidade estatal, mediante a especificação de matérias 

sobre as quais se exerce o poder de governo” (SILVA, 2001).  

A competência para legislar a respeito da saúde é concorrente, entre União, Estados, Distrito 
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Federal, segundo o artigo 24 da Constituição Federal de 1988 - isso significa dizer que à União cabe 

editar as normas gerais e se não o fizer, podem os Estados e Distrito Federal suplementar essa legislação 

(BRASIL, 1988). 

Projeto de lei que verse sobre saúde, inclusive o que trate da ozonioterapia, há de ser 

apresentado pelos legitimados descritos no art. 61 da Constituição Federal de 1988, e seguir o rito da lei 

ordinária (BRASIL, 1988). 

 

OBJETIVOS GERAL 
 

- Realizar a regulamentação da aplicação da ozonioterapia. 

Objetivos específicos: 

- Propor legislação completa e específica a respeito da ozonioterapia, que preveja: 

 - Complementariedade da técnica; 

 - Profissionais habilitados; 

 - Exames acautelatórios; 

 - Fiscalização; 

 - Treinamento específico dos profissionais para a aplicação da terapia; 

 - Equipamentos de segurança; 

 - Responsabilidades.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 
As bases eletrônicas na área da saúde via Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde e Biblioteca 

Cochrane e na área jurídica via jusbrasil e planalto, não houve restrição de idiomas ou datas de 

publicação. Utilizou-se os descritores de assunto “ozone therapy”, “benefits”, “usage”, “biomarks”, 

“side effects”, “responsabilidade” e “regulamentação” e para uni-los utilizou-se os operadores booleanos 

“and” e “or” foram consultadas para realizar a busca téorico e científica da ozonioterapia. 

Foram encontrados vários artigos, eliminou-se a duplicidade de títulos e após a leitura dos 

resumos, selecionou os que mais se encaixavam no tema desse trabalho. Em uma próxima etapa, fez 

uma leitura completa de todos os artigos e montou-se o referencial teórico dessa tese. 

 Após a leitura e verificação das poucas e incompletas regulamentações sobre a Ozonioterapia, 

fez-se um trabalho inédito, uma proposta de uma regulamentação completa de conteúdo legislativo sobre 

a ozonioterapia.  

RESULTADOS 
 

 Diante de toda as situações analisadas, torna-se preponderante, uma regulamentação efetiva e 

abrangente por parte do poder público sobre o tema. A ozonioterapia é técnica hábil a trazer benefícios 
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desde que aplicada segundo parâmetros e protocolos de segurança. Efeitos adversos gravosos podem 

ocorrer com o uso inadequado da terapia, e uma lei completa a respeito do tema, traria segurança aos 

aplicadores e pacientes. 

Ressalta-se que o Projeto de lei 9001/2017 (BRASIL, 2017) é incompleto. Nesse contexto, 

abaixo relaciona-se uma sugestão de conteúdo legislativo, inédito, que leva em consideração os pontos 

essenciais mencionados, para a prática cautelosa e escorreita do procedimento discutido: 

PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO 

Art. 1. A utilização da técnica de ozonioterapia será exclusivamente realizada 

em caráter complementar às técnicas relacionadas a tratamentos de saúde 

existentes, e devidamente reconhecidas e autorizadas pela ANVISA. 

Art. 2. São proibidas as vias de aplicação por injeção endovenosa direta, por 

injeção intra-arterial, por injeção de água ozonizada, por injeção de solução 

glicosada ozonizada, o método hiperbárico (HBO3), o ozônio intraperitoneal e 

a via inalatória. 

Art. 3. Profissionais com formação superior na área da saúde, poderão ser 

autorizados à aplicação da técnica, desde que estejam devidamente habilitados 

e inscritos junto ao seu Conselho respectivo, e que se submetam a treinamento 

específico e devidamente certificado. 

Art. 4 O treinamento específico referido no artigo antecedente deve atender às 

seguintes disposições:  

I - que o certificado seja emitido por: a) instituições de ensino superior; b) 

entidades especialmente credenciadas junto ao MEC e/ou Entidade de Classe 

correspondente; e, c) entidades de classe, sociedades e entidades de 

Ozonioterapia, devidamente registrada nos Conselhos de Classe.  

II - Que a carga horária mínima do curso seja de 60 horas entre teórica e 

prática;  

III - que o curso seja coordenado por profissional habilitado em Ozonioterapia 

junto ao seu Conselho de Classe; e,  

IV - que o corpo docente seja composto por profissionais habilitados na prática 

de Ozonioterapia e profissionais da área da saúde com comprovado 

conhecimento técnico científico.  

Art. 5. Do conteúdo programático mínimo do treinamento em ozonioterapia 

deverão constar conhecimentos que atendam aos seguintes tópicos:  

I - aspectos físicos e biológicos do uso de ozonioterapia; 

II - uso clínico das diferentes vias de administração da ozonioterapia;  

III - introdução aos aparelhos geradores de ozônio;  

IV - interação do ozônio no organismo;  

V - mecanismos de ação do ozônio e formas de aplicações;  

VI - dosimetria;  

VII - diagnóstico através de análise de biomarcadores;  

VIII – normas nacionais e internacionais e regulamentos de segurança no uso 

da ozonioterapia;  

IX - noções de anatomia e fisiologia;  

X - noções básicas de suporte a vida;  

XI - aplicações clínicas da ozonioterapia nas diversas áreas da saúde; 

XII - novas técnicas e procedimentos 

Art. 6. Durante a administração da técnica o profissional deve usar, bem como 

deve fornecer ao paciente, máscaras e equipamentos de proteção individual, 

bem como deve possuir em seu estabelecimento, sensor de medição de ozônio e 

oxigênio médico. 

Art. 7. São atribuições dos profissionais da saúde na prática da ozonioterapia:  
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I. Realizar consulta, avaliando sinais e sintomas, identificando as necessidades 

e problemas do paciente;  

II. Participar da elaboração de protocolos clínicos específicos para cada 

paciente;  

III. Solicitar e analisar parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente para 

revisão da farmacoterapia utilizada, rastreamento em saúde para avaliação de 

possíveis interações e contraindicações; 

IV. Implementar os diferentes protocolos necessários de acordo com o plano de 

cuidado, segundo a via de administração; 

V. Contribuir para a qualidade do tratamento, que deverá estar devidamente 

validado e baseado nas melhores evidências;  

VI. Escalonar as doses de oxigénio medicinal fornecido por empresa autorizada 

a serem utilizadas e a via adequada de acordo com a avaliação das necessidades 

do paciente;  

VII. Prescrever a aplicação do ozônio de maneira isolada ou em combinação, 

em local que atenda as normas sanitárias vigentes, pertinentes a execução desta 

atividade;  

VIII. Analisar a evolução clínica e registrar no prontuário do paciente; 

IX. Utilizar equipamentos e materiais apropriados com os respectivos registros 

e autorizações das autoridades sanitárias correspondentes;  

X. Planejar, coordenar e realizar atividades de pesquisa, de acordo com o 

método científico e com os princípios éticos vigentes; 

Art. 8. A utilização da técnica da ozonioterapia deverá ser aplicada obedecendo 

os seguintes parâmetros:  

I - Realizar previa e individualmente análise do sangue do paciente, quando a 

via eleita de aplicação for a auto-hemoterapia, para aferir a capacidade 

antioxidante através de oito biomarcadores: glutationa reduzida (GSH), 

glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD), glutationa 

transferase (GST), hidroperóxidos totais (HPT), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (SRATB), catalase (CAT) e dienos conjugados (DC) 

II -  quando a via de aplicação for a auto-hemoterapia, aplicar a dosagem de 

ozônio compatível com a capacidade antioxidante do paciente, podendo a dose 

variar entre 10 a 80 µg/ml 

III -  oferecer ao paciente suporte médico-hospitalar em caso de efeitos 

adversos; 

Art. 9. A responsabilidade civil do profissional liberal aplicador da técnica, por 

eventuais danos sofridos pelo paciente, será do tipo subjetiva. 

Parágrafo único. A responsabilidade civil de clínicas e hospitais será do tipo 

objetiva em caso de danos sofridos pelos usuários quando não se referir 

diretamente a erro médico. 

Art.10. Caberão aos órgãos de classe e entidades de registro e fiscalização do 

Ministério da Saúde, entre outras atribuições, no campo de suas competências: 

I – fiscalizar as atividades; 

II - aplicar penalidades; 

III – registrar e credenciar os aparelhos geradores de ozônio; 

IV-fiscalizar a regularidade dos aparelhos utilizados para aplicação da técnica, 

inclusive sua necessária calibração periódica. 

Art. 11. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole 



400 
 

as normas previstas nesta Lei e demais disposições legais pertinentes. 

Parágrafo único. As infrações administrativas serão punidas com as seguintes 

sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – suspensão da permissão para uso da técnica complementar  da 

ozonioterapia; 

IV – embargo da atividade; 

V – interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou 

empreendimento; 

VI – suspensão de registro, licença ou autorização; 

VII – cancelamento de registro, licença ou autorização; 

Art. 12. Compete aos órgãos e entidades de registro e fiscalização, definir 

critérios, valores e aplicar multas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais), proporcionalmente à gravidade da infração. 

§ 1º As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas neste artigo. 

§ 2º No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

§ 3º No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da ação 

ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penalidade aplicada 

diariamente até cessar sua causa, sem prejuízo da paralisação imediata da 

atividade ou da instituição ou empresa responsável. 

Art. 13. As multas previstas nesta Lei serão aplicadas pelos órgãos e entidades 

de registro e fiscalização dos Ministérios da Saúde e dos Conselhos de Classe. 

§ 1º Os recursos arrecadados com a aplicação de multas serão destinados aos 

órgãos e entidades de registro e fiscalização que aplicarem a multa. 

§ 2º Os órgãos e entidades fiscalizadores da administração pública federal 

poderão celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios, para 

a execução de serviços relacionados à atividade de fiscalização prevista nesta Lei 

e poderão repassar-lhes parcela da receita obtida com a aplicação de multas. 

§ 3º. Quando a infração constituir crime ou contravenção, ou lesão à Fazenda 

Pública ou ao consumidor, a autoridade fiscalizadora representará junto ao 

órgão competente para apuração das responsabilidades administrativa e penal. 

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    
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DISCUSSÃO 

 
 É necessária a edição de lei que traga os principais aspectos para aplicação da terapia, para 

uniformizar condutas, evitar danos, e trazer segurança. Realizou-se proposta de conteúdo legislativo 

neste sentido. 

O primeiro ponto a ser destacado, é o de que no artigo 1º da proposta, é preconizado que a 

ozonioterapia somente pode ser utilizada em caráter complementar. No artigo 2º abordou-se a vedação 

de vias de administração tidas como perigosas, proibidas e aquelas em que não há consenso, a fim de se 

evitar danos aos pacientes. 

O artigo 3º destaca, primordialmente, que serão os profissionais da saúde os autorizados a 

realizar a terapia, desde que devidamente habilitados, e se submetam a treinamento específico e 

completo. Consequentemente o artigo 4º traz critérios para a realização de treinamento em ozonioterapia, 

e o artigo 5º menciona o conteúdo programático mínimo, do treinamento em ozonioterapia.  

No artigo 6º preocupou-se em prever a utilização de equipamentos de proteção individual tanto 

para o profissional quanto para o paciente, durante a aplicação do procedimento, tendo em vista a alta 

toxidade do ozônio. Bem como sensor detector da presença de ozônio no ambiente, a fim de se evitar 

qualquer inalação, e que o local conte com oxigênio médico, acaso haja necessidade de pronto 

atendimento ao paciente. 

Por sua vez, o artigo 7º relata as atribuições do profissional, que, em suma, são as de prescrever 

o tratamento responsável; informar ao paciente todos os aspectos referentes a terapia de maneira clara; 

realizar consulta e elaborar protocolos de cuidado; escalonar as doses a serem aplicadas com base nos 

exames acautelatórios de sangue, com base na capacidade antioxidante do paciente, quando a aplicação 

se der por meio da auto-hemoterapia; utilizar de equipamentos e materiais devidamente registrados e 

credenciados pela ANVISA.  

No artigo 8º tenciona-se ressaltar a importância da análise previa da capacidade antioxidante do 

sangue do paciente, a fim de que a prescrição da dose terapêutica, seja precisa, dentro da janela 

terapêutica segura. 

O dever de indenizar em razão de danos decorrentes da aplicação do ozonioterapia é tratado no 

artigo 9º. Neste sentido, vale destacar que a previsão é a de que o profissional liberal, somente será 

responsabilizado se for comprovada a sua culpa, pois na aplicação desta terapêutica, o profissional liberal 

assume uma obrigação de meio. Enquanto, no tocante as clinicas e hospitais, sua responsabilização 

deverá seguir a lógica do Código de Defesa do Consumidor, prevendo-se a responsabilidade objetiva, 

independente da aferição da culpa (BRASIL, 1990).  

Na sequência, prevê-se no artigo 10º, as atribuições dos Órgãos de Classe, entidades de registro 

e Ministério da Saúde no tocante a fiscalização de atividades, aplicação de penalidades e registro de 

aparelhos. 

O artigo 11º relaciona as infrações administrativas, que ocorrerão se alguma das normas forem 
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violadas, seja por ação ou omissão, prevendo-se, inclusive, as penalidades a que estarão sujeitos os 

infratores. 

No artigo 12º, há a previsão de quantificação de multa, que foi prevista, para atender também a 

critérios pedagógicos, e que deve ser proporcional à extensão do dano. E no artigo 13º fez-se constar que 

as multas deverão ser aplicadas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização dos Ministérios da 

Saúde e dos Conselhos de Classe. Por fim, no artigo 14º desta proposta de conteúdo legislativo, dispôs-

se que a lei deve entrar em vigor imediatamente à data de sua publicação, dado a urgência deste assunto 

afeto a tutela da saúde. 

A saúde é um direito fundamental da pessoa humana, que decorre da imposição de observância 

e respeito da sua dignidade. Quando se tenciona a utilização de terapêuticas invasivas e que possam 

acarretar danos à saúde do paciente, a análise sobre a viabilidade do procedimento, deve ser 

criteriosamente embasada em estudos científicos (KFOURI NETO, 2013). 

Assim, sabe-se que para que para que a ozonioterapia seja manejada de forma segura é 

importante, previamente à aplicação da terapêutica, a análise da capacidade antioxidante do sangue do 

paciente que tenciona o uso da terapia, para que a administração do ozônio seja feita de maneira calibrada 

e cautelosa (BOCCI, 2004). 

A questão que se discute tornou-se um problema de saúde pública, na medida em que, o 

Ministério da Saúde emitiu a Portaria 702/2018, que prevê que a ozonioterapia é considerada uma técnica 

integrativa e complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), se aplicada em doses terapêuticas 

precisas, mas não há qualquer parâmetro para aferição desta dose (BRASIL, 2018).  

Situações como a referida acima, poderiam ser evitadas a partir da existência de regras de 

conduta aos profissionais que tencionam a aplicação da técnica. Tanto a informação inverídica, como a 

falta de informação lesam a pessoa humana, na medida em que, cabe ao profissional esclarecer, de 

maneira clara e compreensível ao destinatário da informação, todas as repercussões possíveis, positivas 

e negativas, que a terapêutica pode lhe causar. Este é o consentimento informado, que é dever anexo à 

boa fé objetiva, que permeia todas as relações jurídicas, e que é dever do profissional prestar, bem como 

direito de o paciente receber (KFOURI NETO, 2013). 

A análise sobre questões relativas a segurança da terapêutica, sua viabilidade, profissionais 

habilitados à sua prática, exames acautelatórios, instrumentos de segurança que o profissional deve 

contar durante a aplicação, controle profissional e de equipamentos, é papel do poder legislativo, que 

deverá empenhar-se em compreender a seriedade do problema, e se entender plausível, viável e 

cientificamente embasado o procedimento, elaborar uma legislação completa, que atenda as 

necessidades sociais. 
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A proposta de regulamentação formulada acima vem de encontro com os principais 

questionamentos verificados na revisão de literatura, a fim de que seja buscado um controle relativo ao 

uso, à prática por profissionais devidamente habilitados, e para que os equipamentos/produtos utilizados 

tenham a certificação dos órgãos sanitários. Nesse contexto, a regulamentação formalizada, possibilita 

melhor controle da prática, bem como define especificamente atribuições, direitos, deveres e sanções a 

fim de se evitar eventuais danos. 

Busca-se assim, demonstrar que a existência de legislação que preveja um protocolo completo 

acerca da ozonioterapia, é essencial, e minimizará prejuízos aos pacientes, acaso o posicionamento do 

legislativo seja pela viabilidade de sua prática, pautado em critérios científicos, motivo pelo qual, o 

escopo deste centrou-se em elaborar conteúdo legislativo completo no tocante a ozonioterapia.   

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
 O presente estudo traz abordagem inédita, na medida em que elaborou-se um instrumento, 

proposta de conteúdo legislativo, que é adequado e com conteúdo completo, e trata dos principais 

aspectos da terapêutica ozonioterapia. 

Conclui-se que é necessário lei específica que trate a respeito dos profissionais habilitados a 

prescrever e manejar a terapêutica, treinamento especifico para a sua utilização, necessidade de exames 

acautelatórios para aferição de dose terapêutica precisa, necessidade do operador ter noções básicas de 

suporte a vida, e fixação de responsabilidades, uma vez que nos parâmetros atuais a técnica não é segura. 
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