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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Vigilância ambiental em saúde – contribuição à política 
nacional de medicamentos

Health environmental surveillance – contribution to the Brazilian national drug policy

Elda Falqueto1, débora Cynamon Kligerman2, Simone Cynamon Cohen3

RESUMO o artigo discute o conceito de vigilância ambiental em saúde e sua contribuição 
à Política Nacional de Medicamentos, valendo-se das questões ambientais que envolvem 
os resíduos sólidos destes produtos, as quais podem ser vistas em alguns aspectos, tais 
como: diminuição de custos de fabricação e distribuição de medicamentos; prevenção 
da contaminação ambiental e diminuição dos riscos inerentes ao seu manuseio. a Política 
Nacional de Medicamentos no Brasil se constitui principal instrumento para nortear ações 
relacionadas a medicamentos. Considerando que os resíduos fazem parte dos processos 
de fabricação e distribuição de medicamentos, é necessária a inclusão das contribuições 
da Vigilância ambiental em Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: resíduo; Medicamento; Saúde pública; Vigilância ambiental em 
saúde

ABSTRACT this article discusses the definition of health environmental surveillance and 

its contribution to the Brazilian National drug Policy, focusing on solid waste aspects. this 

contribution can be seen in some aspects, such as: medicine costs reduction on manufacture 

and distribution; environmental contamination prevention and reduction of dangerous 

residues risks. the National drug Policy in Brazil constitutes the main object to guide actions 

related to medicines, in all aspects. considering that medicine residues are part of manufacture 

and distribution medicine processes, it is necessary to include Health Environmental Surveillance 

contributions in the Brazilian National drug Policy.

KEYWORDS: Waste; Medicine; Public health; Health environmental surveillance
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Introdução

Atualmente, o medicamento é um importante instru- medicamento é um importante instru-
mento com grande impacto na Saúde Pública, prin-
cipalmente porque o Brasil apresenta doenças como 
dengue, malária, doenças sexualmente transmissíveis, 
dentre outras, as quais emergem e reemergem (BRASIL, 
2000b). Dada sua importância, é imprescindível uma 
política nacional que forneça subsídios para o controle 
dos processos de fabricação, bem como promova uma 
assistência farmacêutica que combata o uso indiscrimi-
nado e incorreto dos medicamentos. 

Para assegurar e impulsionar as ações voltadas para 
o uso correto e seguro de medicamentos, foi aprovada, 
em 1998, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) 
(BRASIL, 2001) que deu força, como componente im-
portante, ao Sistema Único de Saúde (SUS). No en-
tanto, para consolidação destas políticas, é importante 
também o incremento de diretrizes, que tratem mais 
especificamente das questões ambientais relacionadas 
aos resíduos gerados no processo de fabricação e distri-
buição de medicamentos. 

Inicialmente, o controle e a fiscalização dos me-
dicamentos eram parte integrante do Sistema de 
Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 1976) e, ao final 
da década de 1990 (DA SILVA, 2003), passaram ao 
controle da Vigilância Sanitária, que continua sendo 
responsável pela regulação do medicamento. Em 2000, 
o Ministério da Saúde formula a Vigilância Ambiental 
em Saúde. Nesse contexto, onde estariam inseridos os 
resíduos de medicamentos?

As ações da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) 
estão ligadas a medidas de prevenção e controle dos fa-
tores de riscos e das doenças ou agravos relacionados 
à variável ambiental (OPAS, 2007). O Sistema de 
VAS concentra informações sobre fatores ambientais 
e biológicos, fatores físicos e químicos relacionados a 
contaminantes ambientais, qualidade da água para 
consumo humano, qualidade do ar e solo, desastres na-
turais; acidentes com produtos perigosos, entre outros 
(FUNASA, 2002; BRASIL, 2000a).

Para minimizar os impactos ambientais e os pro-
blemas causados pela disposição inadequada de resídu-
os, bem como minimizar os custos dos medicamentos e 
os agravos à saúde humana, é de grande importância a 

inserção de questões ambientais relacionadas aos medi-
camentos por meio do Sistema de Vigilância Ambiental 
em Saúde, o qual poderá fundamentar ações que sejam 
direcionadas: à diminuição na geração de resíduos, ao 
tratamento adequado aos resíduos de modo a prevenir 
a contaminação ambiental, evitando que a população 
entre em contato indiretamente com os medicamentos 
e à integração das informações e ações entre diferentes 
setores para prevenir e controlar os fatores de risco das 
doenças e outros agravos à saúde, decorrentes do am-
biente e das atividades produtivas.

A importância das questões ambientais, quando 
trata-se de medicamentos, está ligada ao fato de que 
o processo da fabricação de medicamentos e os esta-
belecimentos de serviços de saúde geram resíduos, os 
quais devem ter disposição adequada para evitar o uso 
indiscriminado daqueles medicamentos que perderam 
sua função. 

Para fornecer os argumentos da discussão pro-
posta, será inicialmente feita uma visita à PNM. Em 
seguida, a Vigilância Ambiental será contextualizada, 
discutindo-se suas contribuições na aplicação das dire-
trizes da PNM, dando-lhe robustez, em conjunto com 
os enfoques das Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica.

Políticas de saúde e os medicamentos: breve 
histórico

O primeiro acontecimento marcante no Brasil relacio-
nado à Saúde Pública foi o surgimento do seguro so-
cial em 1923, com a promulgação da lei nº 4.682, de 
24 de janeiro, na qual, entre as prestações oferecidas 
aos segurados, constava o fornecimento de medica-
mentos. No entanto, atendia apenas aos trabalhadores 
ferroviários e, posteriormente, aos marítimos e estiva-
dores (MERCADANTE, 2002).

Na busca pela igualdade de acesso à saúde, na 
década de 1970, surgiu o Movimento Sanitário, que 
foi importante na ampliação do direito à assistência a 
toda população, independentemente da situação ocu-
pacional dos beneficiários (COTTA et al., 1998). Esta 
ampliação ocorreu somente em 1988, quando o acesso 
universal e igualitário aos serviços de saúde foi consagra-
do pela Constituição Federal. Nesse momento, criou-se 
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o SUS como um conjunto de ações e serviços de saúde 
(BRASIL, 1990). 

Os medicamentos, que acompanham as políticas 
de saúde como ferramentas na promoção, proteção e 
recuperação da saúde, desde o surgimento do seguro 
social, se mantiveram como objeto de ações do SUS 
(BRASIL, 1990). Confirmando seu importante papel 
para a Saúde Pública, em outubro de 1998, foi apro-
vada a PNM com o propósito de ‘garantir a necessá-
ria segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, 
a promoção do uso racional e o acesso da população 
àqueles considerados essenciais’ (BRASIL, 2001). No 
entanto, não há referência a nenhuma ação de Vigilância 
Ambiental nesta Política.

Em 2004, foi aprovado o Plano Nacional de 
Saúde, configurando-se como um instrumento es-
sencial para a gestão do SUS. Este, no que se refere 
aos medicamentos, preconiza a efetivação da Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica e, engloba, 
ainda, a implantação de farmácias populares, desti-
nadas à oferta de medicamentos a preços reduzidos 
e à promoção do acesso da população aos produtos 
essenciais de que necessitam (BRASIL, 2005). O 
Plano Nacional de Saúde representa um avanço com 
a inserção da Vigilância Ambiental, mas ainda não há 
referência quanto a questões relacionadas aos resídu-
os (BRASIL, 2004). 

O Brasil passou por grandes transformações no 
campo da Saúde Pública, como citado anteriormente, 
e, em todas as transformações, observou-se a consolida-
ção dos medicamentos como instrumentos importan-
tes, objetos de uma Política Nacional de Saúde. Mas 
falta ainda uma diretriz clara relacionada aos resíduos. 
Para analisar este aspecto, serão destacadas as principais 
ações e diretrizes desta política.

Principais ações e diretrizes da PNM

Em relação à PNM, destaca-se que países como 
México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Argentina, Bolívia, 
Colômbia, Chile, Equador e Venezuela apresentam 
grandes semelhanças, o que aponta uma harmonização 
das normas entre os países da América Latina. Os temas 
que permeiam as políticas dos países citados, incluindo 

o Brasil, são: registro sanitário, controle de qualidade e 
boas práticas de fabricação, farmacovigilância e promo-
ção do uso racional de medicamentos (CASANOVA, 
1999).

No Brasil, para incorporar estes temas e visan-
do fornecer o devido suporte ao conjunto de ações do 
SUS, a PNM contém oito diretrizes, a saber:
•	 adoção	da	relação	de	medicamentos	essenciais,	in-

dispensáveis para atender a maioria dos problemas 
de saúde da população, sendo sistematicamen-
te atualizada (JONCHEERE,1997; BRASIL, 
1998);

•	 regulamentação	 sanitária	de	medicamentos,	 com	
destaque para as questões relativas ao registro de 
medicamentos e à autorização de funcionamento 
de empresas e estabelecimentos, bem como as res-
trições e eliminações de produtos que venham a se 
revelar inadequados ao uso (JONCHEERE,1997; 
BRASIL, 1998);

•	 reorientação	 da	 assistência	 farmacêutica,	 que	
engloba as atividades de seleção, programação, 
aquisição, armazenamento e distribuição de me-
dicamentos, controle da qualidade e utilização 
(JONCHEERE,1997; BRASIL, 1998);

•	 promoção	do	uso	 racional	de	medicamentos,	na	
qual a informação relativa às repercussões sociais e 
econômicas do receituário médico no tratamento 
é de grande importância, bem como a ênfase ao 
processo educativo dos usuários quanto aos ris-
cos envolvidos (BRASIL, 1990; BRASIL, 2005; 
ROZENFELD, 1998);

•	 desenvolvimentos	científico	e	tecnológico	princi-
palmente no que se refere à revisão das tecnolo-
gias de formulação farmacêutica e promoção de 
pesquisas na área, incentivando a integração entre 
universidades, instituições de pesquisa e empre-
sas do setor produtivo, este enfoque é importan-
te quando analisa-se o desenvolvimento do setor 
farmacêutico no Brasil e os processos de inovação 
(BRASIL, 1998; GADELHA, 2003);

•	 promoção	da	produção	de	medicamentos	 com	es-
forços concentrados no estabelecimento de uma 
articulação efetiva das atividades de produção dos 
medicamentos da relação nacional de medicamentos 
essenciais (BRASIL, 1998);
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•	 garantia	 da	 segurança,	 eficácia	 e	 qualidade	 dos	
medicamentos, fundamentada no cumprimento 
da regulamentação sanitária, com destaque para 
as atividades de inspeção e fiscalização (BRASIL, 
1998). Neste sentido, o Estado deve contar com 
uma legislação exigente em termos de qualidade e 
estrutura e uma Vigilância Sanitária estruturada. 
É importante frisar que a fiscalização, na fábrica 
e na distribuição, é o meio de maior impacto e 
menor custo operacional para garantir a qualidade 
dos produtos que passam pelo crivo inicial da aná-
lise de segurança e eficácia (VISCONDE, 1997);

•	 desenvolvimento	 e	 capacitação	 de	 recursos	 hu-
manos, em que é vislumbrada a adequação dos 
cursos de formação na área da saúde, sobretudo 
nos campos da farmacologia e terapêutica aplicada 
(BRASIL, 1998; 2001).

As diretrizes apontadas, sem dúvida, constituem 
um aparato importante para consolidação das Políticas 
de Saúde Pública, principalmente com o crescente au-
mento no consumo de medicamentos. Porém, em ne-
nhuma das diretrizes citadas, há referência à Vigilância 
Ambiental e à preocupação com o gerenciamento de 
resíduos. Trata-se de diretrizes voltadas à produção, ao 
acesso e ao uso racional dos medicamentos. 

O gerenciamento dos resíduos de medicamentos 
não está, de certa forma, envolvido nestas questões? 
Para entendimento melhor dos argumentos desta dis-
cussão, alguns conceitos e aspectos inerentes à VAS li-
gados aos medicamentos e seus resíduos serão descritos 
no próximo item.

VAS: conceito e aspectos importantes

A VAS se configura num conjunto de ações que pro-
porcionam o conhecimento e a detecção de qualquer 
mudança no meio ambiente, que interfira na saúde 
humana, com a finalidade de recomendar e adotar 
as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
riscos e das doenças ou agravos relacionados à vari-
ável ambiental (BRASIL, 1976). No que diz respei-
to aos processos de produção, distribuição e uso de 
medicamentos, é necessário entender como podem 

interferir na qualidade ambiental e, assim, nos agra-
vos à saúde.

Quanto à estruturação da área de VAS no SUS, 
no âmbito do que foi proposto pelo Plano Nacional de 
Saúde, as ações descritas são voltadas para viabilizar a in-
trodução dos mecanismos de vigilância em saúde relacio-
nados a fatores biológicos; contaminantes ambientais; à 
qualidade da água para consumo humano; à qualidade 
do ar e do solo; aos desastres naturais e acidentes com 
produtos perigosos (BRASIL, 2005). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), alguns papéis específicos são atribuídos à vi-
gilância ambiental, os quais não estão contemplados 
pelo Plano Nacional de Saúde, são eles: monitorar as 
condições de saúde e ambiente, assegurando a descen-
tralização das ações e as prioridades locais; utilizar in-
dicadores que relacionem saúde e condições de vida, 
produzindo estimativas da contribuição de diferentes 
fatores ambientais e socioeconômicos para problemas 
de saúde; analisar as necessidades e exigências para a 
saúde nos vários setores do desenvolvimento, tais como 
habitação, agricultura, ocupação urbana, mineração, 
transporte e indústria; formular políticas de vigilância 
ambiental em parceria com setores afins, este quesito é 
importante quando a aplicação da vigilância ambiental 
às políticas que dizem respeito à fabricação, distribui-
ção e ao uso de medicamentos é discutida; promover a 
ênfase nas questões de saúde e ambiente, junto às agên-
cias, organizações públicas e privadas e comunidades, 
em todos os níveis, para inclusão nos seus trabalhos, 
planos e programas das questões referentes à vigilância 
ambiental; apoiar as iniciativas locais e regionais de es-
truturação da vigilância ambiental nos serviços de saúde 
(OMS, 1998).

As tarefas fundamentais da VAS se relacionam 
aos fatores ambientais, a sua priorização para tomada 
de decisão e à execução de ações relativas à promoção, 
prevenção e controle, as quais foram recomendadas e 
executadas, e sua permanente avaliação. 

Para dar suporte à Vigilância Ambiental, no Brasil, 
conta-se com um Sistema Nacional de VAS (SINVAS), 
que compreende um conjunto de ações e serviços pres-
tados por órgãos e entidades públicas e privadas relati-
vos a vigilância ambiental em saúde, visando o conheci-
mento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
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nos fatores determinantes e condicionantes do meio 
ambiente que interferem na saúde humana.

O Ministério da Saúde criou programas como 
VIGIÁGUA (Vigilância em Saúde Ambiental rela-
cionada à qualidade da água para consumo humano), 
VIGISOLO (Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Solo Contaminado), VIGIQUIM (Programa 
Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relaciona-
do às Substâncias Químicas), VIGIAPP (relacionado 
a acidentes envolvendo produtos perigosos), dentre 
outros, para dar suporte às ações de VAS inicialmen-
te propostas. Isto é especialmente importante porque, 
por exemplo, o monitoramento da poluição do ar e do 
solo geralmente é feito apenas por órgãos ambientais 
dispersos pela União, e sem a intersecção dos órgãos e 
agências do SUS fica mais difícil relacionar os conta-
minantes com os agravos a saúde de uma determinada 
população (BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006).

Para a consolidação dos avanços da VAS, apesar dos 
esforços já envidados no que se refere aos aspectos am-
bientais, deverá ser concretizada também uma Política 
Nacional de Saúde Ambiental (PNSA), que sirva de re-
ferência para o desenvolvimento das atividades da VAS, 
e o incentivo para a sua estruturação em todos os estados 
brasileiros, considerando os preceitos do SUS, visto que, 
em realidade, os programas ainda não são articulados 
com a área ambiental (MACÊDO, 2000). 

Infere-se, do disposto no parágrafo anterior, 
que as ações de VAS devem estar caminhando em 
conjunto com outras ações de saúde, como a vigi-
lância sanitária e a vigilância epidemiológica, bem 
como em conjunto com ações voltadas para a qua-
lidade ambiental, de responsabilidade do Ministério 
do Meio Ambiente e, para que alcance seus objetivos, 
deve estar inserido nas Políticas de Saúde Pública. 
Com base nessa argumentação, propõe-se a aplicação 
dos preceitos de VAS para consolidação da PNM, 
conforme será demonstrado.

VAS na consolidação das diretrizes da PNM

A VAS pode ser observada quando do tratamento das 
questões ambientais envolvidas nos processos de fabri-
cação, armazenamento e distribuição de medicamentos, 

por meio, por exemplo, do gerenciamento de resíduos 
sólidos de medicamentos, que ocorre tanto nas fábricas 
quanto nos serviços de saúde, como hospitais, farmá-
cias, distribuidores, transportadores etc. Como resíduo 
de medicamento, entende-se o que é gerado como con-
sequência não-desejada dos processos de fabricação e 
distribuição dos medicamentos, exemplificando: são os 
medicamentos com prazo de validade vencidos, aqueles 
que sofreram danos durante transporte ou manuseio, so-
bras de processos produtivos, matérias-primas com pra-
zo de validade vencido, dentre outros (SCHNEIDER 
et al., 2001). 

O gerenciamento dos resíduos sólidos de me-
dicamentos tem como objetivos: a proteção do meio 
ambiente contra a disposição inadequada de resíduos 
de característica química, evitando a contaminação 
de águas, solo e ar, protegendo tanto a vida humana 
quanto a animal; a diminuição dos custos do proces-
so e, portanto, dos medicamentos (SCHNEIDER et 
al., 2001). 

Assim, ao ser implementado um gerenciamento 
eficiente de resíduos, este seria a garantia de que a li-
nha de produção e distribuição dos medicamentos não 
gera impactos ambientais e não causa danos à saúde 
da coletividade. Além disto, contribui para melhoria 
da qualidade de vida, reduzindo os custos com a saúde 
(MACÊDO, 2000). Este gerenciamento deve englobar 
atividades que tenham por objetivo, não apenas, o tra-
tamento do que foi gerado, mas, principalmente, ativi-
dades que diminuam sua geração. 

As ações que minimizem o impacto desses resí-
duos devem contemplar o manuseio nos estabeleci-
mentos de saúde, no transporte interno e no transpor-
te e, finalmente, devem contemplar a destinação final 
e as medidas que evitem a geração de resíduos dessa 
natureza.

Tendo em vista o uso de medicamentos, os pre-
ceitos da vigilância ambiental referentes à interação 
entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento devem 
ser observados. Se os objetivos da PNM se relacionam 
com a promoção da saúde por meio do uso racional dos 
medicamentos, sua qualidade e acesso, a inserção da 
Vigilância Ambiental, tende a torná-la mais eficiente. 
Como a Vigilância Ambiental pode auxiliar no alcance 
dos objetivos da PNM? 
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Contribuição da vigilância ambiental para 
proteção ambiental

O Estado tem obrigação de assegurar tanto a qualidade 
quanto a eficácia terapêutica dos produtos, porque tem 
a responsabilidade de garantir a saúde da população. No 
Brasil, entre a segunda metade do século 19 e a primeira 
metade do século 20, apareceram as primeiras regula-
mentações para garantir a qualidade dos medicamentos 
(FALQUETO et al., 2006). Várias regulamentações 
entraram em vigor até surgir o Sistema de Vigilância 
Sanitária atual. Em consonância com a evolução dos 
sistemas de vigilância existentes, destaca-se também 
a evolução da VAS, que conta com programas como 
VIGIAPP, VIGISOLO E VIGIÁGUA, VIGIQUIM, 
VIGIAR, de especial importância quando trata-se de 
resíduos de medicamentos, porque: os resíduos sólidos 
de medicamentos podem causar acidentes e se relacio-
nam a produtos perigosos, principalmente os de origem 
industrial, quando dispostos inadequadamente podem 
contaminar solo e água, os medicamentos são substân-
cias químicas incluídas nos resíduos industriais e do-
mésticos, e, por fim, os processos industriais, tanto de 
fabricação de medicamentos quanto de tratamento dos 
resíduos por incineração, são responsáveis pela emissão 
de partículas no ambiente, se não controlados devida-
mente (BRASIL, 2009b).

Na aplicação do gerenciamento de resíduos sóli-
dos de medicamentos, os quesitos de segurança devem 
estar contemplados onde ocorre geração, transporte e 
tratamento de resíduos. Para tanto, é necessária a exis-
tência de diretrizes, estratégias, metas precisas e um cor-
po profissional técnico-político preparado, integrado e 
estável, o qual seja capaz de garantir a efetividade das 
ações para prevenir os agravos e atender aos problemas 
existentes (GOMEZ, 2005). É o que espera-se da apli-
cação da vigilância ambiental, inclusive quando se pen-
sa nos trabalhadores envolvidos nesses processos, pois 
as exposições dos trabalhadores aos riscos e os efeitos na 
saúde são complexos (MACHADO, 1997). 

A articulação dessas ações não é tarefa fácil, porque 
relacionam saúde, meio ambiente e desenvolvimento, 
mas deve-se começar pela busca de soluções. Entender 
a importância, os limites e agravos possibilita encon-
trar formas de minimizar os problemas ambientais 

relacionados aos resíduos de medicamentos. Embora a 
PNM não possua nenhuma diretriz que trate dos re-
síduos sólidos, o gerenciamento destes resíduos tem 
interface importante com algumas das diretrizes desta 
política.

Tanto a reorientação da assistência farmacêutica 
quanto o gerenciamento de resíduos de medicamen-
tos (GRM) possuem ações que englobam as atividades 
de seleção, programação, aquisição, armazenamento 
e distribuição de medicamentos. A eficiência dessas 
ações evita produtos encalhados nas prateleiras, os 
quais, posteriormente, se tornam resíduos. Em rela-
ção à promoção do uso racional de medicamentos, 
o correto tratamento dos resíduos gerados evita o 
acesso das pessoas aos locais onde o resíduo é gera-
do e nos locais onde será inadvertidamente disposto. 
O desenvolvimento científico e tecnológico deveria 
embutir conhecimento acerca dos tratamentos mais 
eficazes para os resíduos de medicamentos das dife-
rentes classes químicas existentes. Na promoção da 
produção de medicamentos, ações que minimizem 
a geração de resíduos, por meio de perdas ou devo-
lução dos produtos do mercado e pela reciclagem de 
material de embalagem, são também importantes e 
fazem parte do GRM com consequente diminuição 
dos custos do produto.

Os resíduos de medicamentos, embora não se-
jam tratados pela PNM, estão sob a regulamentação 
do Ministério da Saúde e do Meio Ambiente. Pode-se 
destacar entre as normas atualmente empregadas para 
o gerenciamento dos resíduos de medicamentos, a 
Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 358, de abril de 2005, e a Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) nº 306, de dezembro 
de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA). Os órgãos de vigilância sanitária e am-
biental são responsáveis pelos instrumentos legais 
e pela fiscalização, para garantir que os geradores 
de resíduos dessa natureza lhes deem a destinação 
adequada.

No dia 31 de maio de 2004, a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT, 2004) publicou a nova ver-
são da sua norma NBR 10.004 – Resíduos Sólidos. Esta 
norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 
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possam ser gerenciados adequadamente. Por esta norma, 
pode-se identificar o potencial de risco do resíduo, que 
está classificado em três classes distintas: classe I (perigo-
sos), classe II (não-inertes) e classe III (inertes).

Os resíduos de medicamentos pertencem à classe 
I, que apresentam riscos à saúde pública e ao meio am-
biente, exigindo tratamento e disposição especiais em 
função de suas características de inflamabilidade, corro-
sividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.

Porém, no Brasil, os processos de tratamento e dis-
posição final dos resíduos não são claramente definidos 
e faltam nas regulamentações nacionais, como as resolu-
ções do CONAMA e da ANVISA, aparatos ou guias que 
ajudem na composição do gerenciamento dos resíduos 
sólidos de medicamentos. Faltam também a disponibi-
lidade de dados e as informações com rigor científico, 
no que tange às possibilidades de manejo e tratamento 
desses resíduos (FALQUETO et al., 2006).

Esta situação se torna ainda mais grave ao pensar 
em medicamentos que podem causar dependência físi-
ca e psíquica (ANVISA, 1998).

No início de 2005, o Ministério do Meio Ambiente 
envidou esforços no sentido de regulamentar a questão 
de resíduos sólidos no país. Foi criado um grupo inter-
no na Secretaria de Qualidade Ambiental para consoli-
dar e sistematizar contribuições dos Anteprojetos de Lei 
e de diversos atores. O Projeto de Lei nº 1991, de 2007, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi 
resultado da consolidação deste grupo, aprovado em 
2010 (BRASIL, 1991). 

No entanto, a questão de resíduos sólidos vem 
sendo exercida pela atuação dos órgãos regulatórios, 
por meio das resoluções do CONAMA e da ANVISA. 
Os órgãos reguladores nacionais podem se valer das 
instruções preparadas pela Organização Pan-americana 
de Saúde (OPAS) e da OMS para amparar ações que 
contribuam ao correto tratamento dos resíduos de 
medicamentos.

Recomendações da OMS e OPAS

De acordo com a OPAS (OPAS, 1997), o gerencia-
mento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 
(RSS), onde estão inseridos os medicamentos, deve 

alcançar dois objetivos fundamentais: um relacionado 
ao controle dos riscos para a saúde pela exposição aos 
resíduos infecciosos e outro visando à reciclagem, ao 
tratamento, ao armazenamento, ao transporte e à dis-
posição final dos RSS de forma adequada. Em termos 
de diretrizes, a legislação brasileira apresenta os mes-
mos objetivos.

A OMS tem um guia para gerenciamento de RSS 
(WHO, 2000), que contempla informações compatí-
veis com a legislação brasileira em termos de princípios 
de reciclagem, reúso, entre outros. Mas fornece outras 
informações que a legislação brasileira não contempla, 
principalmente, relacionadas aos tratamentos dados aos 
resíduos, como os oriundos de medicamentos que con-
têm metal ou composto organoclorado.

De acordo com a OMS, os resíduos de serviços de 
saúde precisam de um gerenciamento que inclua alter-
nativas ao processo de incineração. Dentre as alternati-
vas propostas pela OMS, pode-se citar a redução efetiva 
do resíduo gerado por meio de medidas, tais como a 
segregação (WHO, 2006).

É importante ressaltar que a incineração inade-
quada, ou incineração de material não-passível de inci-
neração, pode resultar num poluente mais nocivo que a 
substância a ser tratada. Por exemplo, a incineração de 
organoclorados pode gerar dioxinas ou furanos, que são 
classificados como agentes carcinogênicos. Apenas inci-
neradores modernos que trabalham com temperaturas de 
800 a 1.000 ºC e com equipamento para filtração de ar 
são capazes de evitar a liberação de dioxinas e furanos. 
De fato, não há um tratamento ambientalmente correto 
que seja barato (WHO, 2004). O gerenciamento dos re-
síduos de serviços de saúde, segundo a OMS, deve com-
preender alguns elementos-chave, como: a construção 
de um sistema alocando responsabilidades, estudando a 
instalação, manipulação e disposição, a conscientização e 
o treinamento a respeito dos riscos inerentes aos resíduos, 
à segurança e às práticas e a seleção de opções seguras 
ambientalmente para proteger as pessoas nas diferentes 
etapas de coleta, manipulação, estocagem, transporte, 
tratamento ou disposição dos resíduos (WHO, 2004).

A OMS, em conjunto com a OPAS, fornece vá-
rias recomendações que podem ser aplicadas nos países 
em desenvolvimento e que não contam com recursos 
financeiros para incineração adequada dos resíduos. 
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Há recomendações para casos de doações de produtos 
farmacêuticos, nos quais frisa-se que deve ser evitado 
o desperdício de boas doações com medidas de dis-
tribuição eficientes, respeitando os prazos de validade 
(WHO, 1999). 

Para países com limitações de recursos e equipa-
mentos, a OMS fornece várias diretrizes para elimina-
ção de medicamentos inutilizáveis, com mínimo de 
riscos para saúde pública e meio ambiente, que pos-
sui como objetivo contribuir para eliminação segura 
e econômica dos resíduos de medicamentos (WHO, 
1999). No entanto, as medidas tratadas pela OMS não 
valem para todas as classes de substâncias químicas. 
Nos casos dos compostos organoclorados e daqueles 
que contêm metais pesados, devem ser tratados de for-
ma específica, de acordo com critérios já estabelecidos 
(WHO, 2006). 

Dentre os métodos citados pela OMS estão: o uso 
de aterro sanitário industrial e a decomposição química. 
Caberá aos gestores dos municípios e representantes das 
autoridades sanitárias e ambientais decidirem sobre a 
aplicação desses métodos (WHO, 1999). 

Conclusão

Na questão do ar e solo contaminados, os responsáveis 
estão, na maior parte das situações, distribuídos em 
diferentes níveis da cadeia produtiva, cuja auditoria, 
de parte deles, é competência de órgãos extra-SUS, 
as Agências Estaduais de Controle da Poluição, por 
exemplo.

Engajada na tarefa de consolidar o SUS, a VAS 
deve emergir tendo a intersetorialidade e a interdis-
ciplinaridade como pressupostos (BARCELLOS; 
QUITÉRIO, 2006). É, neste sentido, que sua integra-
ção na PNM se faz desejada, tendo em vista sua contri-
buição relacionada:

•	 ao	 acesso	 aos	 medicamentos,	 sabe-se	 que	 todo	
processo de tratamento de resíduos seja qual for 
sua origem é dispendioso e, além disso, repre-
senta perdas de matérias-primas e produtos que 
poderiam estar sendo utilizados, ocasionando 
faltas no estoque. Um sistema de gestão am-
biental, sustentado pelos preceitos da vigilância 
ambiental, atuante, representa minimização nos 
prejuízos causados pelas perdas em produção e 
distribuição de medicamentos, com consequen-
te diminuição nos gastos com tratamento de 
resíduos. Isto é deveras importante, principal-
mente em Laboratórios Oficiais, nos quais as 
perdas implicam diretamente na falta de medi-
camentos essenciais para a população que neces-
sita deles (BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006; 
JONCHEERE, 1997; BRASIL, 1990; BRASIL, 
2006; GADELHA, 2003; BRASIL, 2006);

•	 preservação	 ambiental,	 com	 a	 incorporação	 da	
vigilância ambiental na PNM, a esta ganha mais 
força e espaço, inclusive com o fomento de pes-
quisas sobre os danos causados por esta classe de 
substâncias químicas ao serem dispersos no am-
biente. Isto torna-se urgente, principalmente com 
a crescente medicalização da população (BRASIL, 
2001; GADELHA, 2003; FALQUETO; 
KLIGERMAN, 2008).

No entanto, cabe ressaltar que, para que a VAS 
dê os resultados esperados, são fundamentais as arti-
culações entre os programas de vigilância ambiental: 
o Ministério do Meio Ambiente, por meio, por exem-
plo, da Secretaria de Qualidade Ambiental, porque tem 
missões afins no que se refere à qualidade e segurança 
ambiental relacionada a resíduos de medicamentos, e o 
Ministério da Saúde, por exemplo, pela ANVISA, pois 
tem missões afins no que se refere a medicamentos e 
seus resíduos. 
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