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Introdução 

 A questão da destinação final dos medicamentos vencidos insere-se em 

um contexto abrangente e complexo. Hodiernamente, vivemos em uma 

sociedade em que a geração de resíduos, incluídos entre estes os 

medicamentos vencidos, é uma demanda crescente, em virtude do aumento da 

produção de produtos descartáveis. 

 Em decorrência dos avanços industriais, desde a Revolução Industrial, 

ocorrida no século XVIII, a sociedade vive em constante adaptação, tanto na 

assimilação dos inovadores processos tecnológicos, quanto na preocupação 

com o descarte dos resíduos gerados por estes. Neste panorama, os 

medicamentos vencidos inserem-se no grupo denominado resíduos sólidos em 

saúde. Estes resíduos, pelos riscos que apresentam à saúde humana e ao 

meio ambiente, são fator de preocupação de profissionais de diversas áreas. 

 Na seara jurídica, a normatização do tema ainda é esparsa. Tendo em 

vista que a saúde foi considerada, na Constituição Federal de 1988, um direito 

fundamental, e que a responsabilidade pelas políticas governamentais úteis à 

manutenção da saúde integral do indivíduo são de competência da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, daí se originaram diversas normas de 

caráter explicativo, definidor e punitivo, distribuídas nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. 

 Em âmbito federal, podemos considerar vigas mestras a produção 

legislativa sobre o assunto as Resoluções 306 da ANVISA (Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária) e 358 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) .  

A Resolução nº 306 da ANVISA, dispõe sobre o regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A mesma Resolução 

revoga a RDC nº 33. 



A Resolução nº 358 do CONAMA, dispõe sobre tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras disposições, 

como por exemplo, revoga a Resolução do CONAMA nº 283. 

No plano punitivo, encontramos a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 

que configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções 

respectivas; também a Lei 9605, de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, que, na 

seção III, denominada "Da poluição e outros Crimes Ambientais", traz no inciso 

V, do § 2º do art. 54: 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza 

em níveis tais que resultem ou possam 

resultar em danos à saúde humana, ou que 

provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e 

multa.  

§ 1. Se o crime é culposo:  

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e 

multa.  

§ 2. Se o crime:  

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria 

para a ocupação humana;  

II - causar poluição atmosférica que provoque 

a retirada, ainda que momentânea, dos 

habitantes das áreas afetadas, ou que cause 

danos diretos à saúde da população.  

III - causar poluição hídrica que torne 

necessária a interrupção do abastecimento 

público de água de uma comunidade;  

IV - dificultar ou impedir o uso público das 

praias;  

V - ocorrer por lançamento de resíduos 
sólidos, líquidos ou gasosos. ou detritos, 
óleos ou substâncias oleosas, em 



desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou regulamentos:  
Pena - reclusão, de um a cinco anos. (grifo 
nosso) 

Acima, citamos apenas alguns exemplos da normatização do objeto 

deste Relatório. A legislação que circunda o assunto será abordada no decorrer 

do trabalho. 

Em relação à saúde humana, a preocupação com a destinação final dos 

medicamentos vencidos perpassa diversos setores, dentre os quais insere-se a 

constante adaptação da atividade farmacêutica na busca por novas posturas 

profissionais que beneficiem o ser humano na mantença de sua saúde através 

do uso adequado e racional dos medicamentos, de maneira que, nem o corpo 

humano tenha seu equilíbrio alterado por possíveis interações 

medicamentosas, nem a espécie humana sofra pela destinação final errônea 

de medicamentos. É latente a preocupação com as intoxicações que podem 

ser causadas pelo uso inadequado de medicamentos vencidos que foram 

descartados de maneira incorreta. 

Quanto ao meio ambiente, uma das preocupações reside nas alterações 

que os medicamentos vencidos, enquanto poluentes ambientais, podem causar 

na constituição normal da atmosfera, interferindo sobre o homem ou outros 

animais, vegetais e minerais. 

Há algumas tendências básicas quanto às tentativas de minimização dos 

resíduos: reciclagem, incineração completa e aterros sanitários. A geração de 

resíduos sólidos aumentou no século XX em função dos padrões culturais 

impostos pela sociedade industrial, apesar do tema ser relativamente antigo 

(1891). A partir de 1960, tornou-se uma grande preocupação, por causar a 

disseminação de doenças. Para tanto, se faz mister a classificação dos 

resíduos, para que a adequada destinação final lhe seja aplicada. 

Os resíduos de saúde são definidos no inciso X do art. 2º da Resolução 

nº 358/2005 do CONAMA. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução considera-se: 

... 

X - resíduos de serviços de saúde: são 
todos aqueles resultantes de atividades 



exercidas nos serviços definidos no art. 1o 
desta Resolução que, por suas 
características, necessitam de processos 
diferenciados em seu manejo, exigindo ou 
não tratamento prévio à sua disposição 
final; (grifo nosso) 

 

Diz o art. 1º da Resolução: 

  Art. 1º. Esta Resolução aplica-se a todos os 

serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar e de 

trabalhos de campo; laboratórios analíticos de 

produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina 

legal; drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades 

móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura; serviços de tatuagem, entre 

outros similares. 

 

O anexo I da mesma Resolução, classifica em grupos os resíduos dos 

serviços de saúde, incluindo no grupo B os medicamentos. 

II - GRUPO B: Resíduos contendo 
substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, dependendo de suas 



características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 
a) produtos hormonais e produtos 

antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores;digitálicos;imunomodulad

ores; anti-retrovirais, quando descartados 
por serviços de saúde, farmácias, 
drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos e os 
resíduos e insumos farmacêuticos dos 
medicamentos controlados pela Portaria 
MS 344/98 e suas atualizações; (grifo 
nosso) 
b) resíduos de saneantes, desinfetantes, 

desinfestantes; resíduos contendo metais 

pesados; reagentes para laboratório, inclusive 

os recipientes contaminados por estes; 

c) efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores); 

d) efluentes dos equipamentos automatizados 

utilizados em análises clínicas; e 

e) demais produtos considerados perigosos, 

conforme classificação da NBR 10.004 da 

ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 

reativos). 

 Portanto, este Relatório tem por escopo informar sobre a destinação 

correta dos medicamentos vencidos, buscando abordar os diversos enfoques 

de um mesmo problema.  



1. Breve histórico sobre Medicamentos 

Desde a Grécia Antiga, a curiosidade pela cura dos enfermos 

impulsionava o homem a buscar explicações e alternativas para o tratamento 

daqueles que tinham diminuída sua saúde. 

Naquele tempo, toda vez que havia uma peste ou uma epidemia, os 

médicos saiam para matar as cobras, pois acreditavam que estas (seres 

demoníacos) eram as causadoras das doenças. Estando com a cobra enrolada 

em seu bastão, o Deus Asclépio tem o domínio da causa da doença, curando 

portanto seus pacientes. A filha deste, Hígia, era a deusa da saúde. Com o 

tempo, a serpente no bastão de Asclépio se tornou o símbolo da medicina, já a 

taça e a serpente de Hígia, passaram a ser o símbolo da Farmácia.  

Os árabes aperfeiçoaram métodos que, desde o século I A.C eram 

utilizados por pesquisadores que acompanhavam os exércitos romanos 

estudando as plantas e suas utilidades na cura de doenças. 

Antes mesmo da comprovação de vestígios humanos na terra, 

encontram-se menções científicas da presença de enfermidades –  detectadas 

em fósseis de animais, o que nos proporciona uma visão da longevidade da 

saúde. 

No decorrer da história humana, deparamo-nos, primeiramente, com os 

sacerdotes, curandeiros e xamãs, que procuravam amenizar os males físicos 

dos indivíduos, unindo misticismo, crendices e religiosidade. Buscavam, na 

maioria das vezes, amparo químico e físico (com sucesso ou não), destacando 

que os procedimentos de sucesso se enraizaram e são de uso popular até 

hoje. Eram baseados nos elementos da natureza, por meio do culto ao 

animismo (crença ou convicção íntima na natureza pelos seus objetos e 

forças). Os males físicos eram associados ao castigo divino, motivados pela 

noção humana de desgosto das divindades antigas, que gerava temerosidade 

e imensa preocupação dos acometidos. 



Esse paradigma persistiu na sociedade primitiva e na antiga. Os 

pioneiros –  sacerdotes, xamãs, curandeiros –  não se preocupavam em 

entender as doenças, em pesquisá-las, em desenvolver estudos sobre elas, 

mas dedicavam-se a debelá-las e foram, com certeza, elementos de grande 

valoração no enfrentamento das enfermidades. 

A primeira e efetiva evolução no âmbito da saúde pode ser atribuída ao 

mundo mediterrâneo, responsável por uma gama de legados multidisciplinares 

que, em razão da cadência, entrosamento, impulsionou a humanidade a um 

valioso desenvolvimento doutrinário. Para F orster, “foram  os gregos os 

primeiros a libertar a medicina de elementos mágicos e religiosos e baseá-los 

em causas naturais, desenvolvendo sistemas racionais em relação à saúde e à 

doença. É a laicização da saúde. 

Encontram-se registros do trabalho desenvolvido pelo valoroso médico e 

estudioso H ipócrates, que segundo A gosto, “inaugurou a segunda fase da 

medicina: a medicina científica. Foi ele quem desenvolveu pesquisas sobre a 

“descrição de sinais e sintom as”, foi criador da m áxim a “ajude ou pelo m enos, 

não cause dano”. P esquisas essas que com põem  os dem ais estudos do 

pensador grego sobre a questão ética da saúde, seu tema cerne. 

 



2. Saúde: um direito fundamental 

2.1. Definição de saúde 

O primeiro conceito de saúde, provavelmente, foi externado pelos 

pensadores da Grécia Antiga, através do qual já dizia o brocardo "Mens Sana 

In Corpore Sano", que pode-se dizer que foi um marco da definição de saúde. 

Entretanto, o termo "saúde" designa pensamentos diversos, pois de um lado "o 

entendimento de que a saúde relacionava-se com o meio ambiente e as 

condições de vida dos homens; do outro lado, o conceito de saúde como 

ausência de doenças." 
A partir do século XX, com o surgimento da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 1946, a saúde foi definida como o completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente a ausência de doenças ou agravos, bem como, 

reconhecida como um dos direitos fundamentais de todo ser humano, seja qual 

for sua condição social ou econômica e sua crença religiosa ou política. Diante 

disto, pode-se dizer que a saúde é uma incessante busca pelo equilíbrio entre 

influências ambientais, modos de vida e vários componentes." 

 

 

2.2. O direito à saúde no contexto constitucional pátrio 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a saúde passou a 

integrar o elenco dos direitos fundamentais. O direito à saúde é considerado 

um direito fundamental social, garantido na Carta Magna em diversos 

dispositivos, tais como o art. 6º, que inaugura o capítulo que trata dos direitos 

sociais. 



Art. 6º: São direitos sociais a educação,  a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (grifo nosso) 

 

O direito à saúde também é abordado no art. 23 da Constituição Federal, 

que normatiza ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, a saúde pública. 

Art. 23 - É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

... 

Inc. II - da Constituição Federal: cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de 

deficiência. 

 

O artigo 196, inserido no capítulo II do Título VIII, que trata da 

Seguridade Social, nos informa: 

Art. 196 –   A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem  à 

redução do risco de doenças e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. (grifo nosso) 

Nos ensina o doutrinador Uadi Bulos, em sua Constituição Federal 

anotada, que “dizer que a saúde é dever do E stado brasileiro, ou seja, da 

República Federativa do Brasil, não é eximir a responsabilidade dos entes 

federativos. Em tese, cumpre aos Estados membros, ao Distrito Federal e aos 

municípios primar pela consecução de políticas governamentais úteis à 

manutenção da saúde integral do indivíduo. Da mesma forma que os direitos 

sociais em geral (art.6º), o direito à saúde reclama, para sua efetivação, o 

cumprimento de prestações positivas e prestações negativas. Pela primeira, os 

Poderes Públicos devem tomar medidas preventivas ou paliativas ao combate 

e ao tratamento de doenças. Já, pela segunda, incumbe a eles abster-se, 



deixando de praticar atos obstaculizadores do cabal exercício desse direito 

fundam ental.” 

Sendo a saúde um direito fundamental social, atentamos ao que leciona 

o m estre José A fonso da S ilva, “a C onstituição de 1988 abre as perspectivas 

de realização social profunda pela prática dos direitos sociais que ela inscreve 

e pelo exercício dos instrumentos que oferece à cidadania e que possibilita 

concretizar as exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade 

da pessoa hum ana”.1 

 



3. Meio Ambiente: direito de todos 

3.1. Tulela Jurisdicional do Meio Ambiente: 

 O ponto central deste Relatório, a destinação final dos medicamentos 

vencidos, adentra diretamente na seara ambiental. Seja qual for o método 

utilizado para a minimização destes resíduos, reciclagem, incineração completa 

ou aterros sanitários, ambos terão reflexos diretos no meio ambiente. 

 Atualmente, a proteção ao meio ambiente é assunto debatido tanto em 

círculos leigos com em círculos técnicos, tamanha a sua relevância.  

A conscientização da importância de tutelar o meio em que vivemos 

deixou de ser uma utopia de alguns grupos denominados ambientalistas, 

passando a ser a realidade normativa das civilizações no mundo inteiro. 

Embora o Brasil ainda seja um país aprendiz no que tange à 

normatização da proteção ambiental, aos poucos, a legislação vai se firmando 

e tutelando os diversos direitos inseridos neste contexto. Seguindo a tendência 

mundial, nossa federação tem legislado considerando isoladamente os 

diversos aspectos do meio ambiente. Tomamos por exemplo as leis ou projetos 

de leis que normatizam o tema resíduos sólidos de saúde, dentro dos quais 

incluem-se os medicamentos vencidos e sua correta destinação final.  

 

 

3.2. O Direito Ambiental enquanto direito humano: 

 N orberto B obbio afirm ava que “vivem os um a „era dos direitos‟, na qual 

as reivindicações sociais se ampliam e buscam referenciais estáveis uma nova 

positivação de aspirações form uladas por m ovim entos de m assa”.10  

 “O  conteúdo econôm ico do D ireito A m biental é evidente e não se pode 

negá-lo. A simples leitura de suas normas é suficiente para deixar bastante 



clara a sua natureza econômica. Por outro lado, a construção prática do Direto 

Ambiental demonstra que ele, em grande medida, é fruto da luta dos cidadãos 

contra atividades que consideravam lesivas aos seus interesses. Esta 

constatação tem sido feita por estudiosos com as mais diferentes concepções 

políticas e ideológicas”.11  

 “O s direitos hum anos vêm  se am pliando, a cada dia que pensa. E ste 

fato é uma resposta que a sociedade vem dando ao fenômeno de massificação 

social e às dificuldades crescentes para que todos possam vivenciar uma sadia 

qualidade de vida, ainda que a violação dos direitos humanos seja mais 

evidente que o seu respeito. O fato é que, se há violação, é porque existe uma 

norma a ser violada ou respeitada. Esta realidade desempenha um papel 

fundamental na conscientização de todos aqueles que, subjetivamente, 

consideram que seus direitos fundamentais foram violados. Hoje já se fala em 

uma nova geração de direitos humanos, direitos estes que não se limitam 

àqueles  fruíveis individualmente ou por grupos determinados, como foi o caso 

dos direitos individuais e dos direitos sociais”.12 

 Sendo assim, embora circundado por forte conteúdo econômico, 

entendemos a natureza do Direito Ambiental como sendo a proteção normativa 

da preservação e sustentabilidade da utilização racional do meio em que vive o 

ser humano. 

 

 

3.3. O Direito Ambiental no regime constitucional brasileiro: 

 O preâmbulo de nossa Carta Magna, a única disposição não normativa 

da Lei Maior do nosso ordenamento, refere-se, da forma direta ao meio 

ambiente. Vejamos: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 



fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição 

da República Federativa do Brasil. (Preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988). 

 Grifo nosso para salientar nossa afirmação, entendemos que, o 

constituinte originário, ao tutelar o bem-estar da sociedade, garantiu ser 

uma das vigas de nosso ordenamento, a proteção ao meio ambiente em 

que vivemos. 

 Diz o artigo 225, da Constituição Federal:  

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

 Não obstante à preocupação com o meio ambiente seja antiga, 

em vários ordenamentos jurídicos, as nossas constituições anteriores, 

diferentemente da atual, que destinou um capítulo para sua proteção, 

com ele nunca se preocuparam, sendo a Constituição Federal atual um 

marco histórico de inegável valor.13   

 Além de estar regulamentado e protegido na Lei Maior, o Direito 

Ambiental encontra amparo legislativo em diversas normatizações 

esparsas, fato que vem reforçar a idéia de que a temática ambiental é 

considerada de suma improtância para o legislador pátrio.  



4. Uso racional de medicamentos: adequando gerenciamento dos 
processos e atuação da assistência farmacêutica 

A Política Nacional de Medicamentos, aprovada pela Portaria nº. 

3916/GM de 30 de outubro de 1998, em atendimento ao estabelecido no artigo 

6o da lei 8080/90, tem  com o propósito “garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o 

acesso da população àqueles considerados essenciais”.  

Ressaltando a necessidade de definições e redefinições de planos, 

programas e atividades específicas nas três esferas do governo, para a 

im plem entação dessa política, a P ortaria contem pla “diretrizes e define 

prioridades relacionadas à legislação –  incluindo a regulamentação -, inspeção 

controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional 

de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento 

científico e tecnológico”.2  

S alientam os a expressão “prom oção do uso racional”. N este trabalho, 

consideramos o uso racional de medicamentos um estandarte na luta travada 

contra o aumento de medicamentos vencidos nas prateleiras de 

estabelecimentos, públicos ou privados, ou mesmo nos domicílios.  

O uso racional indica observância do princípio de que a não geração de 

resíduos, incluídos entre estes os medicamentos, passa pelo adequado 

gerenciamento na fabricação, distribuição, venda e prescrição dos mesmos. 

Para adequar o consumo à produção crescente de tecnologias, a 

sociedade contemporânea necessita encurtar cada vez mais a temporalidade 

das ações, eliminando a durabilidade dos bens e tornando-os rapidamente 

substituíveis.  O medicamento moderno é parte dessa sociedade que, por meio 

de significados simbólicos, também produz necessidades de consumo que 

devem incorporar os bens que são produzidos em escala crescente.3  

Em Acurcio, 2003, se infere que a OMS (Organização Mundial de 

Saúde), a partir de 1985, estabeleceu que o uso racional de medicamentos 



requer que “pacientes recebam  a m edicação apropriada para sua situação 

clínica, nas doses que satisfaçam às necessidades individuais, por um período 

adequado, e ao menor custo possível para ele e sua com unidade” 

(SOBRAVIME, 2001, p.50)4. Nos informa a sociedade brasileira de vigilância de 

medicamentos5 que, quando existe referência ao uso racional de 

medicamentos, os critérios levados em conta são os seguintes: 

 indicação apropriada, vale dizer, que as razões para prescrever 

tenham por base provas científicas; 

 Dose, administração e duração apropriadas do tratamento;  

 Paciente em condições de receber o tratamento medicamentoso, isto 

é, não existem contra-indicações, a probabilidade quanto à 

ocorrência de reações adversas seja mínima; 

 Dispensação correta, incluindo informação adequada para os 

pacientes acerca de medicamentos prescritos; 

 Observância do tratamento pelos pacientes. 

Estes critérios necessariamente envolvem a prescrição, a dispensação e 

o consumo. 

Ao analisarmos o adequado procedimento no uso de medicamentos, não 

podemos deixar de refletir sobre a importância do profissional farmacêutico.  

“E m  relação aos farm acêuticos, estes já vêm , em  alguns centros 

universitários brasileiros, releve-se, então, o trabalho do Departamento de 

Farmácia Social da Faculdade de Farmácia da UFMG, recebendo informações 

que lhes possibilitam situar criticamente o medicamento. Má só recentemente, 

com a dignificação da atividade da dispensação e o estabelecimento de uma 

atenção farmacêutica, o proficional retornou às farmácias e deve reconstituir-

se, assim, a necessária relação pública com os pacientes/usuários, há algum 

tem po perdida”.6  

Hoje em dia, vivenciamos a transformação do conceito de existência 

farmacêutica. O Primeiro encontro de Assistência Farmacêutica e Política de 

Medicamentos, como nos informa Acurcio, estabeleceu que o novo conceito de 

assistência farmacêutica não poderia restringir-se ao binômio 

produção/distribuição, mas refletir “um  conjunto de procedim entos necessários 

à promoção, prevenção e recuperação da saúde, no nível individual ou coletivo, 

centrado no m edicam ento”. U m  m odelo ideal de A F  deveria considerar com o 



atividades inerentes à sua organização a “pesquisa, pro dução, distribuição, 

armazenamento, prescrição, dispensação, entendidas como ato 

essencialmente de orientação quanto ao uso adequado, e farmacovigilância do 

m edicam ento”.  

Kalil7, no que tange à assistência farmacêutica, nos informa que, aliado 

ao acesso a medicamentos, cabe a priorização de ações pedagógicas, 

direcionadas à população usuária, sobre a utilização correta e racional dos 

medicamentos, a inconveniência da automedicação e da interrupção indevida 

do remédio prescrito, dentre outras ações. Adicionalmente, desconsiderar a 

qualidade de medicamentos ofertados é impensável, devendo-se, portanto, 

aliar sempre qualidade a preço acessível.  

N orberto R ech, no livro “B uscando um a P olítica de M edicam entos para o 

B rasil” afirm a que a assistência farm acêutica é entendida não apenas como 

política de medicamentos, mas como uma parte da política de saúde que tem a 

ver com suprimentos de medicamentos e com um grande conjunto de ações de 

saúde, que devem estar envolvidas no processo de utilização desse 

medicamentos e também com características de planejamento, distribuição, 

produção, de pesquisa e desenvolvimento e de articulação, tendo, em seu 

cerne, o entendimento da saúde como uma prioridade. 

“H á necessidade de garantia e am pliação do acesso, m as de um  acesso 

qualificado, de atenção à saúde das pessoas, onde se inclui o uso racional de 

medicamentos. Isso está relacionado ao adequado gerenciamento dos 

recursos financeiros disponíveis, que deve estar ligado a um processo de 

incentivo à produção pública de medicamentos e também à possibilidade de 

interface das plantas produtivas de caráter público com o setor privado, em 

função de definições das necessidades estratégicas do país e do Sistema 

Único de Saúde. E não é possível pensar em uma política de Assistência 

Farmacêutica e uma política de medicamentos distanciadas da necessidade de 

qualificação dos serviços, o que necessariamente envolve uma forte ação 

intersetorial”.8  

Em suma, advogam ao lado da diminuição de geração de lotes de 

medicamentos vencidos, o uso racional dos mesmos e a atuação constante do 

profissional de farmácia no que tange à orientação quanto ao correto uso dos 

medicamentos e a farmacovigilância destes.  



5. Das Penalidades 

O legislador pátrio estipulou sanções penais com o fim de coibir o uso, 

exposição, venda e reaproveitamento de Medicamentos Vencidos. Dessa 

vontade legislativa, foram publicadas as leis nº 6360, de 23 de setembro de 

1976 e a lei nº 6437, de agosto de 1977, que podem ser encontrados nas 

anexos do relatório. 

A lei nº 6360 de 1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. 

Art. 65 da Lei 6360/1976: 

Art. 65 - É proibida a colocação de novas 

datas ou o reacondicionamento em novas 

embalagens de produtos cujo prazo de 

validade haja expirado, excetuados os soros 

terapêuticos que puderem ser redosados e 

refiltrados. 

 

Art. 67 da Lei 6360/1976: 

Art. 67 - Independentemente das previstas no 

Decreto-Lei número 785, de 25 de agosto de 

1969, configuram infrações graves ou 

gravíssimas, nos termos desta Lei, as 

seguintes práticas puníveis com as sanções 

indicadas naquele diploma legal: (Obs: D.L. nº 

785, de 25/08/69 - revogado pela Lei nº 6.437 

de 20/08/77) 

I - rotular os produtos sob o regime desta Lei 

ou deles fazer publicidade sem a observância 

do disposto nesta Lei e em seu regulamento 

ou contrariando os termos e as condições do 

registro ou de autorização respectivos; 



II - alterar processo de fabricação de 

produtos, sem prévio assentimento do 

Ministério da Saúde; 

III - vender ou expor à venda produto cujo 

prazo de validade esteja expirado; 

IV - apor novas datas em produtos cujo prazo 

de validade haja expirado ou reacondicioná-

los em novas embalagens, excetuados os 

soros terapêuticos que puderem ser 

redosados e refiltrados; 

V - industrializar produtos sem assistência de 

responsável técnico legalmente habilitado; 

VI - utilizar, na preparação de hormônios, 

órgãos de animais que não estiverem sãos, 

ou que apresentarem sinais de decomposição 

no momento de serem manipulados, ou que 

provenham de animais doentes, estafados ou 

emagrecidos; 

VII - revender produto biológico não guardado 

em refrigerador, de acordo com as indicações 

determinadas pelo fabricante e aprovadas 

pelo Ministério da Saúde; 

VIII - aplicar raticidas cuja ação se produza 

por gás ou vapor, em galerias, bueiros, 

porões, sótãos ou locais de possível 

comunicação com residências ou locais 

freqüentados por seres humanos ou animais 

úteis. 

 

 

 

 

 A lei 6437, de 1977 configura infrações à Legislação Sanitária Federal, 

estabelecendo as sanções respectivas, e dá outras providências. 



Art. 2º de Lei 6437/1977: 

Art. 2 - Sem prejuízo das sanções de natureza 

civil ou penal cabíveis, as infrações serão 

punidas, alternativa ou cumulativamente, com 

as penalidades de:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - apreensão de produto;  

IV - inutilização de produto;  

V - interdição de produto;  

VI - suspensão de vendas e/ou fabricação de 

produto;  

VII - interdição parcial ou total do 

estabelecimento;  

VIII - proibição de propaganda;  

IX - cancelamento de autorização para 

funcionamento de empresa;  

X - cancelamento do alvará de licenciamento 

de estabelecimento;  

 

Art. 10, inciso IV da Lei 6437/1977: 

Art. 10 - São infrações sanitárias:  

 IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, 

preparar, manipular, purificar, fracionar, 

embalar ou reembalar, importar, exportar, 

armazenar, expedir, transportar, comprar, 

vender, ceder ou usar alimentos , produtos 

alimentícios, medicamentos, drogas, insumos 

farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, 

cosméticos, correlatos, embalagens, 

saneantes, utensílios e aparelhos que 

interessem à saúde pública ou individual, sem 

registro, licença, ou autorizações do órgão 



sanitário competente ou contrariando o 

disposto na legislação sanitária pertinente.  

Pena - advertência, apreensão e inutilização, 

interdição, cancelamento do registro, e/ou 

multa.  

 

Art. 10, inciso da Lei 6437/1977: 

Art. 10 - São infrações sanitárias:  

XVIII - expor à venda ou entregar ao consumo 

produtos de interesse à saúde cujo prazo de 

validade tenha expirado, ou apor-lhe novas 

datas, após expirado o prazo.  

Pena - advertência, apreensão, inutilização, 

interdição, cancelamento do registro, da 

licença e da autorização, e/ou multa.  

 

 

 

 

 No tangente à temática ambiental, a Lei 9605, de 1998 regulamentou os 

Crimes Ambientais. 

 N a seção III, que trata “D a P oluição e outros C rim es A m bientais”, 

encontramos pena para o agente que causar poluição de qualquer natureza: 

Art. 54: 

Art. 54 - Causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, 

ou que provoquem a mortandade de animais 

ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, 

e multa. 

§ 2º - Se o crime: 



V - ocorrer por lançamento de resíduos 

sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos 

ou substâncias oleosas, em desacordo com 

as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

 
 



 

6. Tratamento Tributário do assunto 

O tratamento tributário sobre os medicamentos vencidos não tem um 

item específico no Regulamento do ICMS, estando incluído no artigo 25 do 

Livro III, reproduzido abaixo: 

 

 

Artigo 25 do Livro III do RICMS –  Na devolução de mercadoria 

alcançada pelo regime de substituição tributária, o estabelecimento destinatário 

deverá: 

I –  emitir Nota Fiscal para documentar a devolução das mercadorias; 

II –  adjudicar-se do imposto destacado na Nota Fiscal de aquisição 

relativo ao débito próprio do substituto tributário, proporcional às mercadorias 

devolvidas, mediante emissão de Nota Fiscal específica para este fim; 

III –  emitir Nota Fiscal para fins de restituição do imposto relativo ao 

débito de responsabilidade por substituição tributária, em nome do 

estabelecimento que tenha efetuado a retenção e no valor do imposto retido, 

proporcional às mercadorias devolvidas. 

§ 1º - As Notas Fiscais referidas nos incisos II e III deverão ser visadas 

pela Fiscalização de Tributos Estaduais e conterem, além das indicações 

exigidas na legislação tributária, o número e o emitente da Nota Fiscal de 

aquisição das mercadorias devolvidas e o número da Nota Fiscal referida no 

inciso I relativa à devolução. 

§ 2º - O estabelecimento que efetuou a retenção, dede que disponha da 

Nota Fiscal referida no inciso III, visada pela Fiscalização de Tributos 

Estaduais, poderá: 

a) deduzir, do próximo recolhimento a este Estado, o valor do imposto 

retido constante na Nota Fiscal, quando se tratar de estabelecimento situado 

em outra unidade da Federação; 



b) creditar-se, no livro Registro de Entradas, do valor do imposto retido 

constante na Nota Fiscal, quando se tratar de estabelecimento situado neste 

Estado.  

 



7. Evolução Normativa 

 

 

 

 

7.1. Resíduos Sólidos 

Segundo a ANVISA, na obra Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde, 20069, as primeiras iniciativas legislativas para a definição de 

diretrizes à área de resíduos sólidos surgiram no final da década de 80. Mais 

de 70 Projetos de Lei foram elaborados e, atualmente, encontram-se 

apensados ao PL 203/91. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe sobre o 

acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos 

resíduos de serviços de saúde. 

A última tramitação do PL 2003/91 se deu em 20/7/2006, quando foi 

formulado parecer da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao PL nº 

203/91. O PL e o parecer encontram-se no item anexos deste relatório. 

 

Na tabela abaixo, podemos visualizar a normatização dessa temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.1.1. Tabela ilustrativa da normatização sobre resíduos 
sólidos  nos entes da federação 

 

 

 

 

TABELA ILUSTRATIVA DA NORMATIZAÇÃO SOBRE RESÍDUOS 

SÓLIDOS  NOS ENTES DA FEDERAÇÃO 

Estado Normatização  

Ceará Lei n.º 13.103/2001 

Distrito Federal Lei n.º 3.232/2003 

Goiás Lei n.º 14.248/2002 

Mato Grosso Lei n.º 7.862/2002 

Paraíba Lei n.º 7.371/2003 

Paraná Lei n.º 12.493/1999 

Pernambuco Lei n.º 12.008/2001 

Rio Grande do Sul Lei  n.º 10.099/1994 

Rio de Janeiro Lei n.º 3.007/1998 

Roraima Lei n.º 416/2004 

São Paulo Lei n.º 12.300/2006 

 

 

 



 

 

 

7.1.2. Gráfico demonstrativo da produção legislativa sobre  
resíduos sólidos  na federação
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7.2. Medicamentos Vencidos 

Desde 1999, a preocupação dos entes federados do Brasil com a 

questão dos resíduos ou medicamentos vencidos é crescente. Podemos 

observar na tabela abaixo, a normatização do assunto. 

 

 

 

7.2.1. Tabela ilustrativa da normatização sobre destinação 
final dos medicamentos vencidos nos entes da federação 

 

 

TABELA ILUSTRATIVA DA NORMATIZAÇÃO SOBRE DESTINAÇÃO 

FINAL DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS  NOS ENTES DA 

FEDERAÇÃO 

Estado Normatização do assunto 

Acre Lei n.º 1.401/2001 

Distrito Federal Lei  n.º 3.401/2004 

Espírito Santo Lei n.º  7.735/2004 

Mato Grosso do Sul Lei  n.º  2.517/2002 

Paraná Lei  n.º 13.039/2001 

Rio de Janeiro Projeto de Lei  n.º 2.268/2005 

Rio Grande do Sul Projeto de Lei  n.º 001/2005 

Santa Catarina Lei  n.º 11.190/1999 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
7.2.2. Gráfico demonstrativo da produção legislativa sobre a 

destinação final dos medicamentos vencidos na federação 
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8. Relato das visitas realizadas 

8.1. Reunião na PUCRS 

Professores José Aparício Brites Funck 
e Maria Cristina Werlang 
Faculdade de Farmácia 

 

Reunião na PUCRS avançou os estudos sobre o tema central da 

Comissão 

 
No dia 18 de outubro deste ano, terça-feira, o deputado Márcio Biolchi e 

assessoria técnica, presidindo a Comissão Especial para fiscalizar a destinação 

dos medicamentos vencidos, esteve reunido na Pontifícia Universidade 

Católica (PUCRS), com os professores José Aparício Brites Funck e Maria 



Cristina Werlang, do curso de Farmácia. No encontro, o deputado fez uma 

breve apresentação das diretrizes de trabalho desta comissão, observando 

também os motivos que levaram a Assembléia Legislativa a acatar esta 

proposição e dar início aos trabalhos.  

O parlamentar destacou a necessidade desta comissão ouvir todos os 

segmentos envolvidos na questão, dando abrangência e aprofundamento aos 

debates acerca deste tema. Márcio Biolchi avaliou que tais procedimentos são 

importantes para que o parlamento gaúcho possa gerar um estudo que dê a 

base necessária para que, quando for necessário, o legislativo avalie esta 

pauta. 

Na ocasião, surgiram muitos pontos que, segundo o deputado Márcio 

Biolchi, deverão ser abordados por este grupo de estudos, como, por exemplo, 

uma visita à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contato com 

os representantes das vigilâncias sanitárias estaduais (VISAS), reuniões com 

órgãos ligados aos proprietários de farmácias, com os responsáveis pelas 

empresas produtoras de medicamentos e com todas as entidades voltadas a 

este que, segundo o parlamentar, se tornou grave problema social e ambiental.  

Muitos aspectos específicos foram citados pelos professores José 

Aparício Funck e Maria Cristina Werlang. Um exemplo, são os medicamentos 

que são comprados e que não entram em uso diário nos lares dos cidadãos. 

Segundo os membros da faculdade de farmácia, hoje, as pessoas ainda não 

sabem como devem proceder quando o prazo de validade de um remédio 

acaba “vencendo” e nem  m esm o se devem  encam inhar para algum  local 

específico. Segundo os professores, o abandono do medicamento é um grande 

risco ambiental e sanitário. Por isso, o processo de destinação tem que ser 

feito com cuidado. As comunidades têm que ter consciência e saber dar um 

destino aos medicamentos vencidos. Outra situação que foi lembrada por 

Aparício e Maria Cristina é a da possibilidade da realização de um Fórum na 

P U C  com  as “V IS A S ” e dem ais entidades pertinentes ao assunto, com  grande 

discussão padronizada. A necessidade de campanhas especializadas, 

investindo na educação e na conscientização, assim como foi feito na da coleta 

seletiva do lixo também foi suscitada pelo professor Aparício. A coleta sanitária 

também foi alvo da avaliação do especialista. 



Na reunião, foi citado que vários Estados já tem legislação para os 

resíduos sólidos, mas que poucos possuem algum tipo de lei para os 

medicamentos vencidos. Neste caso, os professores consultados propõem que 

um diagnóstico abrangente precisa acontecer. A partir daí, deve-se fazer uma 

discussão na tentativa de elaboração de um sistema único em todos os 

estados da Federação. 

Ao final, o presidente desta comissão especial agradeceu a recepção e a 

disponibilidades dos membros da Faculdade de Farmácia da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

 



8.2. Reunião no LAFERGS 

Diretor Valdemar Fonseca e Farmacêuticos 
Airton Monza da Silveira e Sandra Zulian de Azevedo 

Membros do LAFRGS receberam os representantes da Comissão dos 

Medicamentos Vencidos 

 

O deputado Márcio Biolchi, presidente da Comissão Especial para 

fiscalizar a destinação dos medicamentos vencidos e assessoria técnica, 

estiveram, na manhã do dia 19 de outubro, às 8h30, em reunião no Laboratório 

Farmacêutico do Estado (LAFERGS), onde conversou com o diretor da 

instituição, Dr. Valdemar Fonseca, e com os farmacêuticos Airton Monza da 

Silveira e Sandra Zulian de Azevedo, sobre a realidade encontrada na relação 

entre fornecedor e farmacêutico e sobre como, no Rio Grande do Sul, é feito o 

processo de descarte de medicamentos vencidos e de outras substâncias 

tóxicas.  

Foi relatado que, hoje, no Brasil, apenas São Paulo, Rio de Janeiro e 

Paraná possuem incineradores apropriados para este uso específico e que o 



processo de destruição de medicamentos é bastante caro, pois cada máquina 

em uso precisa, por exemplo, de filtros especiais para conter a emissão de 

material poluente. Outra dificuldade salientada, são os locais apropriados para 

o depósito do material. No Rio Grande do Sul, pelo que indica a Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), existe apenas um aterro regular 

registrado para aportar tal armazenamento. Segundo os membros do 

LAFERGS, se todas as farmácias e empresas produtoras agissem de modo a 

requisitar retirada de todo medicamento vencido, faltaria espaço físico para 

suportar esta „carga‟. 

O diretor da instituição, senhor Valdemar Fonseca, ex-secretário da 

Saúde de Santa Rosa, informou ainda que existem empresas especializadas 

que recolhem os medicamentos com prazo de validade vencido e que a Lei diz 

que quem produz tem que dar a destinação final para os mesmos. Ele 

observou que o ideal é que toda a indústria produtora, ao entregar novo 

medicamento, recolha o vencido, sem custo para a farmácia e população, e 

disse que o LAFERGS recolhe e tem um contrato permanente para o descarte.  

Valdemar Fonseca esclareceu uma antiga tese que algumas pessoas 

tinham de que os medicamentos eram reutilizados pelos produtores. Segundo 

ele, a embalagem é um dos maiores custos neste processo. Os valores para 

embalar o comprimido são muito altos e dificilmente corre-se o risco do 

laboratório reaproveitar o medicamento. Economicamente é inviável, pois 35% 

do custo dos medicamentos são valores referentes ao preço de embalagem. 

Outra questão abordada nesta reunião foi o do gerenciamento dos 

medicamentos no momento de compra por parte das farmácias. De acordo 

com a senhora Sandra Zulian de Azevedo, é necessário repensar a logística na 

aquisição dos medicamentos para que não haja sobra. Havendo sobra, ou seja, 

medicamento que não foi vendido e que ficou no estoque da farmácia, haverá o 

risco de, por algum motivo, ocorrer a comercialização de medicamentos 

vencidos ou por vencer. Segundo a especialista, o medicamento vencido 

resulta da falta de controle de quem compra. As indústrias não fazem questão 

de vender muito de uma só vez, e sim vender uma boa quantidade várias 

vezes ao ano. O vendedor deveria conhecer onde está instalado o 

estabelecimento e quais suas demandas. Ele se disporia a vender pouco e 

voltar à visita quando a medicação chegasse ao fim. Sandra afirma que a 



preocupação é com o meio ambiente e que a maioria dos laboratórios são 

grandes em presas que não querem  vender m uito e “entupir” o m ercado. 

Sandra Zulian revela que a vigilância sanitária exige que os farmacêuticos 

tenham local específico para guardar estes medicamentos e que a farmácia 

faça destinação final.  

Márcio Biolchi questionou os membros da instituição sobre os 

possíveis riscos para o meio ambiente e para a sociedade no momento em que 

há resíduos que são descartados no solo. O senhor Airton Monza alertou que 

estes resíduos jogados fora contaminam o ambiente (água, solo, etc.) e isso 

acaba gerando resistência no organismo das pessoas, mesmo que as mesmas 

nunca tenham ingerido o medicamento. O farmacêutico do LAFRGS informa 

que mesmo que em doses ínfimas, ainda poderão haver resquícios de 

remédios, por exemplo, na água em que bebemos. No ano passado, mais de 

135 toneladas de resíduos tiveram seu recolhimento efetivado. Tudo estava 

estocado. A  parte da “caliça” foi para o aterro e o m edicam ento foi rem etido 

para a incineração, junto com toda a parte que era reciclável. A questão do 

aterro é um risco, pois fica aberto e o resíduo pode ser pego por qualquer um. 

Já a embalagem de um medicamento deve ser reciclada. Esta ação diminuiria 

o volume dos depósitos. 

Algumas sugestões foram relatadas pelo Dr. Airton Monza. Citamos 

como exemplo a possibilidade de vincular a liberação do alvará de 

funcionamento ao contrato e relatório do destino dos medicamentos vencidos. 

Desta forma, o Conselho Regional de Farmácias iria fiscalizar para ver se o 

farmacêutico está cumprindo suas função e isso também é um compromisso 

dele. A cada descarte haveria a necessidade de ser dado um documento 

dizendo como ele foi feito. Como o alvará é anual, mesmo que o 

estabelecimento não receba visita da vigilância sanitária, terá que prestar 

contas anualmente. Hoje em dia, há muitas empresas de descarte irregular. 

Para continuar como farmácia, deve apresentar, a cada ano, o contrato e o 

relatório. Isso envolveria tudo: Farmácia, institutos, hospitais, pet shops, 

consultórios, clínicas de estética e etc. Para isso, o controle destas ações 

deveria passar para o Estado. Desta forma, a empresa faria o recolhimento e 

apresentaria ao “E stado”, proporcionando um a espécie de cruzam ento de 

dados. 



Ao final da reunião, o deputado Márcio Biolchi agradeceu aos 

membros do Laboratório do E stado e incluiu no “roteiro” da com issão a ida a 

Brasília, onde se encontrará com representantes do Ministério do Meio 

Ambiente e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  



 
8.3. Reunião na UFRGS 

Diretor da Faculdade de Farmárcia - 
Dr. Paulo Mayorga 

 

 

Às 10h e 30min do dia 19 de outubro, o presidente da Comissão 

Especial para fiscalizar a destinação dos medicamentos vencidos, deputado 

Márcio Biolchi e assessoria técnica, participaram de reunião com o diretor da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Dr. Paulo Mayorga. A pauta do encontro girou em torno da produção 

crescente de resíduos produzidos por parte das instituições farmacêuticas, 

pelos problemas sanitários e ambientais gerados por esta sobra de 

medicamentos, que estão afetando o dia-a-dia das comunidades e sobre a 

criação de farmácias comunitárias.  

Segundo o professor Mayorga, que elogiou a iniciativa do parlamento 

gaúcho, em Contagem, no Estado de Minas Gerais, já existem oito farmácias 

populares, com o conceito necessário para colocar em prática o princípio da 

“não -m edicalização”. E le ressalta que nesta cidade, as pessoas são atendidas 

por profissionais farmacêuticos, sentadas e em guichês. O tratamento é 

especializado e segmentado. Tudo é acompanhado através de computadores. 

Isto acaba gerando, por exemplo, menor perda de medicamentos e maior 

eficácia na cura dos pacientes, fortalecendo, do mesmo modo, a figura do 

profissional em farmácia. 

Ele explica que em uma prefeitura quem compra o medicamento é o 

mesmo que faz todas as compras da prefeitura. Para adquirir o medicamento 

deveria ser uma pessoa especializada. O edital deve contar com alguns dados 

limitando o prazo do medicamento na compra. Com menor oferta de preços, 

acabam comprando medicamentos prestes a vencer. Já nas empresas 

privadas, houve uma mudança bastante razoável, mas ainda há resistência em 

ter o acompanhamento de um farmacêutico, que é quem deve dar destino aos 

resíduos das farmácias. Mas, sobre o desperdício de medicamento, ninguém 



quer assumir a responsabilidade. A compra centralizada não é bem distribuída. 

O poder público, para efetuar esta centralização, tem que se organizar para 

abastecer os municípios conforme a necessidade. Para tanto, é necessário que 

seja traçado o perfil epidemiológico e outros parâmetros, por exemplo, que irão 

revelar o que os municípios realmente precisam.  

O diretor da faculdade de farmácia da Universidade Federal do Rio 

G rande do S ul revela ainda que há preocupação com  o “cam inho” do 

medicamento vencido e dos demais resíduos. A população, para Mayorga, se 

mostra muito consumista no quesito medicação, tudo, em função da 

propaganda. Ele observa que, hoje, as prefeituras se preocupam em mostrar 

que têm medicamentos, mas não têm preocupação com a saúde pública e o 

esclarecimento pontual e específico da população. Segundo o especialista, 

quando um medicamento controlado é descartado deveria ser feito, para que 

haja controle total, o registro deste.  

Paulo Mayorga informou que a UFRGS está concluindo o seu plano de 

gerenciamento de resíduos, devendo, depois de passar pela revisão e demais 

ajustes, ser publicado em um prazo de dois meses. Nestas indicações a 

faculdade estabelecerá os princípios e o modo de atuação para este quesito, 

considerado de extrema importância para toda a sociedade, pois acaba por 

trabalhar e contribuir com vertentes como o meio ambiente.  

Para Mayorga, outra condição importante neste segmento seria a da 

promoção de conhecimento deste tema pontual para todos. Segundo o diretor 

da faculdade de farmácia da Universidade Federal, hoje, não há incentivo para 

atingir tal conhecimento. Paulo observa que todos os órgãos oficiais e privados 

se preocupam com a qualidade do produto e também na questão da gestão 

operacional, o que é louvável, mas deixam uma lacuna bastante extensa no 

que diz respeito ao trabalho de uma mudança cultural como forma de 

esclarecimento da população. 

Paulo Mayorga também enfatizou a necessidade de salientar a 

importância do profissional farmacêutico no que tange à gestão em cargos 

públicos. Segundo ele, nos dias de hoje, quando se pensa em cargos públicos 

na área de saúde pensa-se em médicos e não em farmacêuticos.  



  O deputado Márcio Biolchi destacou a importância das reuniões para 

o contexto geral dos trabalhos e que esta Comissão deverá produzir um 

relatório que seja fundamentalmente técnico e não político.  



8.4. Reunião na Assembléia Legislativa 

Professor Dr. Jorge Seadi 
 

Reunião aconteceu na Assembléia Legislativa e tratou sobre sugestões 

sobre o tema principal desta Comissão 

 

O deputado Márcio Biolchi, presidente da Comissão especial para tratar 

a destinação final dos Medicamentos vencidos no Estado e asssessoria técnica 

estiveram reunidos com o professor Dr. Jorge Seadi, especialista no tema 

central destes trabalhos, no dia 23 de outubro do corrente ano. O parlamentar 

fez a apresentação de tudo que já havia sido abordado, até o momento, na 

comissão. O parlamentar demonstrou toda a complexidade com que este tema 

está sendo tratado na Assembléia Legislativa.  

Em sua primeira intervenção, o professor Seadi revelou que a legislação 

já prevê proibição da venda de medicamento vencido, e isso é a base para 



qualquer lei desde 1973. Aí, começou-se a fazer um estudo para leis e 

decretos regulamentadores, com sanções e punições para quem expõe a 

população a risco. É um crime sanitário concreto. A legislação diz que não 

pode haver nem exposição nem venda. Mas, não basta não vender. Segundo o 

especialista, a lei deveria falar na exposição à venda. Se o medicamento fica 

exposto à venda, a fiscalização não pode saber se é vendido ou não. 

O segundo ponto que Jorge Seadi conduziu em sua explanação é o do 

momento em que é feito o descarte do medicamento com prazo de validade 

expirado. Na lei, segundo o professor, já existe o enquadramento para esta 

situação. A partir de agora, deve-se pensar em quem irá fazer o descarte: a 

distribuidora, a indústria ou a ponta de linha. Mas, para ele, o grande problema 

é a ponta de linha e o usuário. Hoje, fazer o descarte com segurança é cumprir 

a lei. No Paraná, por exemplo, é dada a responsabilidade ao farmacêutico de 

comunicar ao órgão fiscalizador os medicamentos vencidos e o mesmo tem 15 

dias para retirar a mercadoria. 

Sobre as formas para fazer este descarte, o professor informa que, hoje, 

no Estado, há empresas que fazem este processo. Os laboratórios de análises 

clínicas, inclusive, têm convênios com empresas de descarte. As empresas 

terceirizadas trazem uma espécie de caixa em que tudo tem que ser colocado 

dentro e, no mesmo momento desta entrega, ele já leva a do mês passado. 

Mas, lembra ele, os Medicamentos vencidos estão enfocados apenas nos 

industrializados. Mas os manipulados também passam por essa problemática. 

Não tem situação que legisle o vencimento do medicamento manipulado. Ele 

explica melhor, dizendo que a formula é um composto formado por vários 

princípios ativos. Quando os produtos químicos entram na farmácia de 

manipulação, acompanha um laudo com prazo de validade daquele produto. 

Cada produto tem um prazo de validade diferente. Quando reúnem vários 

numa fórmula, ninguém fala sobre isso. Não se pode fazer média de 

vencimento. O que vence em uma data, vence naquela fórmula. O 

Medicamento tem validade definida, mas um dos componentes pode estar 

vencido, podendo comprometer o resto. As farmácias de manipulação têm 

convênios com laboratórios que fazem analise dos produtos que entram. Vão 

para conferência dois produtos por mês. Esses laboratórios estão dando 



descarte. O problema está no uso e no destino. O produto vencido não é 

problema, o problema é depois de manipulado. 

Sobre a lei vigente no que dispõe sobre venda de medicamentos, Seadi, 

observa que a mesma já está ultrapassada. Há ações para modificar a Lei 

5991, que está vigorando. Há também um anteprojeto para substituir a Lei 

5991 no Congresso. Há um enfoque de 14 mudanças tramitando desde 2003. 

Ele afirma que o ideal seria incluir nessa Lei de comércio farmacêutico o 

descarte dos medicamentos vencidos. Isso, claro, em nível federal. 

Seadi sugere que um passo importante na questão dos medicamentos 

vencidos e no sistema de descarte destes medicamentos seria o de produzir 

propagandas massivas para gerar a conscientização dos riscos que as 

pessoas têm em manter tais medicamentos vencidos em casa. Ele cita como 

exemplo a propaganda na venda dos cigarros, que é bastante rígida e que 

atinge uma parte considerável de seus usuários. A Lei deveria incluir isso para 

não ter contraponto dos laboratórios na propaganda. 

Sobre os medicamentos que podem estar vencidos ou estejam na 

iminência do vencimento nas gôndolas das farmárcias, o Dr. Jorge Seadi avalia 

que as quantidades são muito pequenas. Hoje, as farmácias têm uma relação 

das distribuidoras, que passam duas vezes por dia nas lojas. Esse sistema é 

tão ágil, pois vários distribuidores atuam. Segundo ele, as farmácias trabalham 

com a chamada curva ABC. O s m edicam entos “A ” são adquiridos de 4 a 6 

em balagens. O s “B ” trabalham  com  m enos e os da classe “C ”, com  1 a 3 

embalagens. O professor destaca que dificilmente se trabalha com estoque. 

Antes, quando se usava o estoque, movimentava o capital, ofereciam ofertas 

na compra maior e eram mais fáceis os medicamentos vencerem. Agora não 

há mais isso. Com o advento da curva ABC a geração de “sobras” é pequena. 

Na disposição das prateleiras, o especialista afirma que os proprietários devem 

ter cuidado na colocação dos medicamentos. É importante colocar para trás os 

recém comprados. Isso é cuidado. O problema é também dentro da farmácia. 

Ele sugere que deva haver uma espécie de treinamento obrigatório nas 

farmácias para não caracterizar, de alguma forma, a negligência. Deve haver 

algo escrito em relação a essa problemática. 



Ao final, o professor Dr. Jorge Seadi se colocou à disposição da 

Comissão dos Medicamentos vencidos já que, por ele, foi observado que não 

existe conotação política no andamento de seus trabalhos. 

O deputado Márcio Biolchi agradeceu a visita e confirmou viagem a 

Brasília, onde irá se reunir com representantes do Ministério do Meio Ambiente 

e com membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sempre com a 

idéia de pluralidade no andamento dos trabalhos.  



8.5. Reunião na ANVISA 

Reunião do dia 24 de outubro de 2006 - 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 Reunião na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) esclareceu 
dúvidas pertinentes à Comissão dos Medicamentos Vencidos 

 

O presidente da Comissão Especial para fiscalizar a destinação dos 

medicamentos vencidos, deputado Márcio Biolchi, e assessoria técnica, 

estiveram, no último dia 24 de outubro do corrente ano, reunidos com membros 

da direção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em Brasília. 

O encontro tratou do tema central desta comissão e sobre possíveis sugestões 

e apontamentos técnicos por parte dos especialistas do órgão federal. Biolchi 

fez uma breve explanação sobre o andamento dos estudos na Assembléia 

Legislativa. Ele agradeceu à ANVISA pela receptividade. 

 Os senhores Norberto Rech e Regina Barcelos, ambos do conselho 

diretivo da instituição, ressaltaram que os problemas de medicamentos 



vencidos, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto em todo o país, é uma 

questão de saúde pública e que mexe diretamente com o meio ambiente. E 

explicam: saúde pública, pois as pessoas, muitas vezes, ingerem 

medicamentos vencidos que têm em suas próprias casas ou até mesmo pela já 

conhecida automedicação. Eles informaram que em hospitais e secretarias de 

saúde o real problema do gerenciamento é pior do que nas farmácias 

particulares, onde, atualmente, há acumulo menor. Norberto Rech ressaltou 

que este problema é latente e que, se não for tomada alguma providência, as 

gerações futuras é que irão “pagar”. 

O doutor Norberto Rech acredita que a relação da ANVISA com a 

Comissão de Saúde da Assembléia será valiosa e terá pontuação 

fundamentalmente técnica. Ele destaca que a comissão dos medicamentos 

vencidos inaugura um novo momento social nestes estudos e sugere que haja 

interação com outros países. 

Regina Barcelos informa que há projetos de política nacional tramitando 

no senado, mas que as resoluções 358 e a 306 são, hoje, as normatizações 

atuais sobre este problema. Segundo ela, este tema é fundamental para o 

futuro das pessoas. Regina explica que os resíduos biológicos, um dia, vão se 

decompor e que os medicamentos vencidos, não. Ela ressalta que há um risco 

alto de contaminação e aconselha a incineração dos mesmo. O incinerador, 

segundo Barcelos, ao contrário do que ocorre em muitos lugares, não pode 

parar. É mais fácil unir regiões, como a Sul, e comprar um incinerador, do que 

comprar, por exemplo, um para cada hospital, citando o caso de instituições  

como estas. 

Outra questão, considerada muito complicada pelos especialistas, é a 

dos geradores de resíduos. O  term o certo para esta “pessoa” não seria 

poluidor, mas sim gerador responsável. O gerador responsável não se torna 

um poluidor-pagador. Segundo os membros da ANVISA, hoje, as pesquisas 

mostram que há sobras de produtos, como por exemplo o sal não utilizado. 

Com isso, é importante saber qual é a solução e condições para determinado 

tipo de substância. Elas têm diferentes maneiras para serem descartadas. 

Segundo Norberto Rech, nos tempos atuais, as farmácias são obrigadas a 

comunicar as VISAS dos medicamentos vencidos que possuem.  Se acontecer 



a fiscalização e for encontrado algum tipo de medicamento com prazo de 

validade expirado, a mesma será autuada. 

Na questão tributária, os especialistas sugerem que deva haver um 

caminho para que, ao mesmo tempo, o assunto seja regulamentado e haja 

motivação das farmácias em fazer o descarte necessário. 

Sobre a possibilidade da realização de um seminário sobre o tema 

central da Comissão, proposta em reunião na PUCRS pelo professor Aparício 

Funck, os senhores Norberto Rech e Regina Barcelos indicaram que a 

ANVISA, inclusive, participaria até mesmo da formatação do evento e disseram 

que estão à disposição.  Regina, do mesmo modo, considera o seminário muito 

importante. 

Ao final, o deputado Márcio Biolchi, presidente da Comissão, salienta 

que deve haver maior respeito pelo trabalho que é realizado pela ANVISA, em 

nível federal. Ele relatou que a comissão não foi criada com um objetivo único e 

sim com intenção de elaborar um relatório final formado com as opiniões e 

sugestões citadas na reuniões realizadas. Ele indicou, ainda, que esse assunto 

não será tratado de forma política, ou mesmo partidária.     

   



8.6. Reunião no MMA 

Reunião do dia 24 de outubro de 2006 - 

Ministério do Meio Ambiente 
 

 

O presidente da Comissão Especial para fiscalizar a destinação dos 

medicamentos, deputado Márcio Biolchi, e assessoria técnica, estiveram, no 

último dia 24 de outubro do corrente ano, reunidos com membros do Ministério 

do Meio Ambiente, em Brasília. Na ocasião, Biolchi apresentou o formato da 

Comissão e fez uma explanação sobre o andamento dos estudos sobre o tema 

na Assembléia Legislativa.  

Tânia Maria e Grícia Gross foram as representantes do órgão federal. 

Ambas ressaltaram que há a necessidade urgente de um tipo de 

gerenciamento de resíduos. Segundo Grícia, o programa dose certa recai 

quase que completamente sobre o fabricante, que não venderá, por exemplo, 

mais de dez comprimidos se o tratamento é de apenas sete dias. A fabricante, 

para elas, terá que fazer uma parceria com as farmácias. Antes da venda deve 

haver diálogo para verificar se vai vencer o medicamento e observar qual é a 

real demanda das instituições. Segundo as representantes, essa é uma 

interação necessária. 

Grícia Gross revela que é importantíssima a prevenção para que não 

haja geração exacerbada de resíduos. Um exemplo resgatado por ela é o do 

iogurte que é retirado das prateleiras. Se expira o prazo de validade, é trocado 

por novos produtos. Deve haver responsabilidade por parte de todos os 

segmentos. A primeira tentativa poderia ser a de diminuir o preço dos 

medicamentos que estejam por vencer ou mesmo fazer doações a instituições 

que utilizem os mesmos. Deve haver comunicação. Em São Paulo, fala Grícia, 

havia uma farmácia, em Pinheiros, que entrava em contato com outras 

farmácias informando que tinha sobras em sua filial e que estavam bem 

acondicionados e em perfeitas condições. Isso mostra que outra condição 

fundamental é a de fazer um controle diário de todos os medicamentos que 

estão prestes a vencer. 



Em cima destes dados, o deputado Márcio Biolchi destacou que a venda 

fracionada poderia ser uma solução e que na reunião no laboratório do Estado, 

LAFERGS, os membros daquela instituição informaram que este tipo de venda 

seria o ideal para a não geração de resíduos. 

Sobre os descartes, os membros do Ministério do Meio Ambiente 

salientaram que há algumas fórmulas líquidas que podem ser descartadas na 

água, desde que a companhia de saneamento dê conta de verificar a água 

para o consumo. Tânia Maria destaca que os resíduos sólidos são descartados 

em aterros de classe. O líquido, hoje em dia, não pode ser incinerado. Segundo 

as especialistas, no Brasil, não há incineração de verdade e que a maior parte 

dos incineradores são fornos comuns, sem, nem mesmo, filtros especiais. Elas 

definiram dizendo que se houvesse um controle da quantidade de 

medicamentos vencidos no país, a partir daí, poderíamos pensar no melhor 

descarte a ser feito.        

 

  



8.7. Reunião do dia 06 de novembro de 2006 – 

Geyer Medicamentos S.A
  

Reunião na empresa Geyer teve como pauta principal as sugestões e 

apontamentos sobre o tema central da Comissão. 

 

 

O presidente da Comissão Especial para fiscalizar a destinação dos 

medicamentos, deputado Márcio Biolchi, e assessoria técnica, estiveram, no 

último dia 06 de novembro do corrente ano, reunidos com membros da direção 

da Geyer Medicamentos, na sede da empresa, em Porto Alegre. No encontro, 

que tratou do tema central desta comissão, com ênfase no segmento das 

industrias, foram relatadas sugestões e apontamentos técnicos por parte dos 

representantes da instituição. Biolchi agradeceu a receptividade da empresa 

para com os estudos desta Comissão. 

 O senhor Alexandre Geyer, Diretor-Geral, a senhora Gláucia 

Rosane Porto Prates, coordenadora industrial, e o senhor Augusto Heerdt, 



coordenador  administrativo da Geyer, membros do conselho da instituição, 

falaram sobre algumas constatações que tocam diretamente o setor das 

fabricantes de medicamentos. Ele salientaram os problemas concorrentes a 

este segmento e, do mesmo modo, colocaram algumas sugestões para esta 

Comissão. 

 O senhor Alexandre explicou que, para a industria, é interessante 

vender os medicamentos direto para as redes de farmácia, mas que nenhuma 

das farmácias, por exemplo, quer trabalhar com mais de quatro (4) marcas de 

medicamentos genéricos. Sobre este segmento, Geyer destacou que, hoje, no 

Brasil, há quatro (4) fabricantes que detém 80% deste mercado e 10 empresas 

têm o monopólio do mesmo. 

 Alexandre Geyer também lembrou que na relação da Federação 

Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma) há trezentas (300) industrias 

de medicamentos com faturamento de três ou quatro milhões de reais a R$ 1 

bilhão por ano.  

 O presidente da Geyer medicamentos informou que na relação de 

compra e venda existem os chamados produtos bonificados. Hoje, o que as 

industrias gastariam em propaganda,  acabam gastando com esta bonificação 

para as farmácias. Esta chamada bonificação atinge de 5% a 80% do valor 

total do medicamento.  

 No que tange à questão dos estoques, Alexandre explica que, 

como as compras são efetuadas, dificilmente as farmácias vão ficar com 

medicamentos ociosos, pois a compra é diretamente feita com o distribuidor e 

em poucas unidades. Hoje, segundo Geyer, dificilmente a indústria consegue 

vender medicamentos com prazo de validade inferior a seis meses. No Estado, 

segundo o diretor, há m edicam entos de alto valor e baixo “giro” e o poder 

público tem que ter um grande controle dos mesmos. Hoje se trabalha por 

“giro” e não m ais por estoque. 

 De acordo com Alexandre, não há interesse, para a industria, que 

50% da meta anual, por exemplo, seja atingida em um mês no outro mais 40%. 

Hoje, o interessante é que seja mantida uma linha média na compreensão 

entre a compra e a venda. Já no setor público, não há dados conclusivos 

expostos. O problema do setor público, na questão de medicamentos, é de 



logística. A lei 8666, de 1993, que trata sobre licitações, ajudou em alguns 

quesitos, mas no que tange aos medicamentos, piorou.  

 Segunda a Doutora Gláucia Rosane Porto Prates, as farmácias 

devem ter boas práticas de procedimentos para cuidar dos períodos de 

vencimento dos medicamentos. Deve ser feito um planejamento de serviço de 

saúde. Ela explica que na Geyer, quando há a sobra de qualquer produto, 

procura-se produzir menos  para que, pensando em todo o contexto estrutural 

e ambiental, não haja tanta sobre de resíduos. E é por isso que, segundo o 

doutor Alexandre Geyer, o farmacêutico tem que estar trabalhando ativamente 

nas farm ácias. E le é que é o responsável pela cham ada “dispensação”. S e a 

sua instituição vender medicamento vencido, ele, o farmacêutico, é que será o 

responsável. 

 Segundo a doutora Gláucia, há uma espécie de “cadeia” que vai 

desde o fornecedor de insumo, passando pela questão do transporte, 

distribuição, chegando à dispensação. As indústrias farmacêuticas do Estado 

do Rio Grande do Sul eram regulamentadas pela Fepam. Dentro deste 

licenciamento ambiental, a industria diz quanto compra e quanto devolve. Isto é 

relacionado em planilhas que têm que ser preenchidas semestralmente e citar 

qual o destino dos resíduos. O doutor Alexandre acredita que, em linhas gerais, 

a indústria farmacêutica não é grande produtora de resíduos, mas há os 

antibióticos e hormônios, que são elementos que devem ser dispensados com 

cautela. 

 Sobre a questão das farmácias de manipulação, Alexandre Geyer 

informa que elas têm a mesma composição das farmácias registrais, onde o 

farmacêutico prepara o medicamento, teoricamente, porque o médico quer 

determinada dosagem específica. Ele informa que muitas indústrias surgiram a 

partir das farmácias de manipulação. A consulta pública número 33, da 

ANVISA, aumenta a exigência deste tipo de farmácias em diversos quesitos de 

atuação. Geyer indica que, hoje, 10% do mercado farmacêutico pertence ao 

grupo que atua com a manipulação de medicamentos. Os estados do Sul são 

os mais abastecidos deste tipo de farmácias no Brasil. 

 

 

 



 

9. Conclusões e Sugestões 

 

Ao término dos trabalhos, a Comissão Especial sobre a Destinação Final 

dos medicamentos vencidos conclui que o tema se demonstra deveras 

complexo e abrangente, estando inserido nas searas ambiental, jurídica e da 

saúde, incluída nesta a área de farmacovigilância que, atualmente, dedica sua 

atenção ao uso racional de medicamentos por parte da população. 

No decorrer das visitas à faculdade de farmácia da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-RS), faculdade de farmácia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Laboratório Farmacêutico do Estado 

do Rio Grande do Sul (LAFERGS), Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Secretaria da Fazenda do 

Estado do Rio Grande do Sul (SEFAZ)e à Empresa Geyer Medicamentos S.A., 

pudemos colher uma vasta gama de sugestões que colaboraram com as 

pesquisas da Comissão, sempre objetivando adotar uma abordagem ampla e 

técnica.  

Embora a normatização sobre o assunto seja fragmentada, podemos 

observar que a preocupação com a destinação final dos medicamentos é 

latente, tanto nos círculos leigos quanto nos profissionais, devido à relevância 

da temática em tela.  

Verificamos que os parlamentos estaduais estão, dentro de suas 

competências, regulamentando a matéria. Mais de quinze (15) estados já 

normatizaram  assuntos ligados à destinação final de medicamentos vencidos 

e, da mesma forma, sobre resíduos sólidos. No momento, quatro (4) Projetos 

de Lei estaduais sobre a destinação final dos medicamentos estão em 

andamento. 

Em âmbito federal, podemos considerar vigas mestras de qualquer 

produção legislativa futura as resoluções 306, da Agência Nacional de 



Vigilância Sanitária (ANVISA), e 358, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

Também o Congresso Nacional se demonstra interessado pela temática. 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 203/1991, a política 

nacional de resíduos sólidos, que, em 26 de julho do corrente ano, recebeu 

parecer de uma comissão destinada a proferir a este projeto, já que o mesmo 

tem apensado mais de setenta (70) projetos de lei.  

 

 

Neste sentido, a Comissão apresenta as seguintes sugestões: 

 

 Realização de um Fórum, na Pontifícia Universidade Católica, com o apoio 

da própria Universidade e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com 

as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e demais entidades que tenham 

vínculos pertinentes ao tema central desta Comissão; 

 

 Contratação, por parte de entidades ligadas ao sistema de produção e 

descarte de resíduos, de um profissional especializado em lixo sanitário; 

 

 Implementação da coleta sanitária, nos moldes do que hoje acontece com a 

coleta seletiva; 

 

 Criação de um programa semelhante ao que é feito com o lixo reciclado no 

país; 

 

 Investimento na educação e na conscientização das pessoas, acerca do 

tema central destes estudos. Tal passo seria tomado através de campanhas 

publicitárias, assim como é feito nas propagandas de cigarros e 

assemelhados. Esta recomendação conta com o apoio dos membros da 

Faculdade de Farmácia da PUCRS e do diretor da Faculdade de Farmácia 

da UFRGS, Paulo Mayorga; 

 



 Efetivação de uma rígida medida de controle de descarte de medicamentos 

de uso controlado, m otivada pela preocupação com  o “cam inho” seguido 

por medicamentos vencidos e dos demais resíduos; 

 

 Inclusão, em editais para compra de medicamentos por parte de órgãos 

públicos, de um ítem que tenha como função limitar o prazo de vencimento 

do medicamento, no momento de sua aquisição. Hoje, muitas vezes, os 

gerenciadores acabam por efetivar a compra por um valor menor, bem 

abaixo da tabela, pois os medicamentos estão prestes a ter seu prazo de 

validade expirado. Esta proposição em editais coibiria tal ação, diminuindo a 

perda; 

 

 Preparação, com base em cursos e seminários, de profissionais 

farmacêuticos para a execução da função gestora, acima citada; 

 

 Realização de pesquisas, por parte do Estado e com centralização, 

portanto, pública, com a finalidade de traçar o perfil epidemiológico de 

nossa população, mostrando as reais necessidades de abastecimento de 

medicamentos de nossas comunidades. A partir daí, listar o medicamentos 

conforme as necessidades regionais; 

 

 Deve ser  repensada a logística na compra dos medicamentos para que, 

desta forma, não haja sobra dos mesmos;    

 

 Sugere-se que as embalagens dos medicamentos sejam recicladas. Esta 

ação deve acarretar a diminuição do volume e do custo; 

 

 Uso racional dos medicamentos, que passa pelo não uso dos mesmos sem 

a orientação médica; 

 

 Aquisição  de um incinerador compatível com os recursos financeiros do  

Estado. Caso os cofres públicos não comportem  este investimento, a 

solução seria a de unir a região sul para aquisição deste incinerador; 

 



 Necessidade de interação atraves da maior comunicação entre os 

fabricantes de medicamentos, os proprietários de farmácias e órgãos 

públicos. Com isto, poderá ocorrer a verificação da real demanda dos 

compradores. Segundo especialistas do Ministério do Meio Ambiente, esta 

ação, hoje, se mostra deveras urgente e necessária; 

 

 E laboração de “cam panhas” de prevenção para que não ocorra geração 

exacerbada de resíduos. 

 

Entendemos que, com o presente relatório,  o poder Legislativo contribui 

para a elevação dos discursos sobre o tema central destes trabalhos. O correto 

descarte dos medicamentos vencidos se faz mister para que o meio ambiente 

saudável e a saúde do povo rio-grandense sejam preservados. 
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Meio Ambiente 

 

ARTIGO - A gestão dos resíduos sólidos em Mato Grosso 

Por Eduardo Figueiredo Abreu 

 

A  O rganização M undial de S aúde define lixo com o “qualquer coisa que seu 

proprietário não quer mais, em um dado lugar e em um certo momento, e que 

não possui valor com ercial”. D e acordo com  essa definição, pode -se concluir 

que o resíduo sólido, separado na sua origem, ou seja, nas residências e 

empresas, e destinado à reciclagem, não pode ser considerado lixo, e sim, 

matéria prima ou insumo para a indústria ou outros processos de produção, 

com valor comercial estabelecido pelo mercado de recicláveis.  

 

O lixo atualmente é destinado para os lixões ou para os aterros sanitários. 

Lixão é a forma inadequada de disposição final do lixo que se caracteriza pela 

simples descarga de resíduos sobre o solo sem nenhuma medida de proteção 

ao meio ambiente ou à saúde pública. Em recente levantamento realizado pela 

Coordenadoria de Gestão de Resíduos Sólidos da SEMA, obtivemos o 

seguinte quadro: 04 (quatro) municípios com licença de operação de Aterro 

Sanitário, ou seja, com autorização para operação conforme normas técnicas e 

sujeito a monitoramento periódico, 11 (onze) municípios com licença de 

instalação, ou seja, encontram-se em estágio de implantação de aterro 

sanitário, e 13 (treze) municípios com licença prévia, ou seja, já com parecer 



favorável da SEMA quanto a escolha da área. O Aterro Sanitário é considerado 

a forma adequada de disposição final do lixo pelo confinamento dos resíduos 

em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

ao meio ambiente. O Aterro sanitário é impermeabilizado e possui sistemas de 

drenagem de gases e tratamento de chorume.  

 

Pelo levantamento realizado, constatamos um quadro preocupante em relação 

à destinação dos resíduos sólidos no Estado, com apenas 28 municípios 

efetivamente tomando providências técnicas para destinação adequada dos 

seus resíduos.  

 

 Importante ressaltar que não é diferente o quadro no Brasil, assim como em 

toda a América Latina, os aterros sanitários constituem praticamente a única 

opção adotada para a disposição final do lixo. Na verdade, em quase todos os 

países, em lugar de aterros sanitários, o que se nota é a presença dos lixões. 

Portanto, essa é uma realidade nacional e continental, mas, no Estado de Mato 

Grosso, estamos tentando reverter tal situação.  

 

Alguns fatos revelam que no Estado de Mato Grosso essa situação vem sendo 

gradativamente alterada, estamos avançando para um cenário otimista. 

Primeiro, com o advento da Lei nº. 7862/02 (que instituiu a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos), e depois, já na gestão do secretário Marcos Machado, com 

a Lei nº214, de 23/06/2005, que criou a nova Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente, e depois com o Decreto nº6721, de 31/10/2005, com proposição de 

novo organograma institucional, criando no âmbito da SEMA, a Coordenadoria 

de Gestão de Resíduos Sólidos, vinculada à Superintendência da Infra-

estrutura, Mineração e Indústria, e possuindo duas gerências: gerência de 

resíduos sólidos urbanos e hospitalares, sob o comando da bióloga e mestre 

Solange Fátima de Oliveira Cruz e a gerência de resíduos sólidos agrícolas e 

industriais, sob o comando da engenheira civil e sanitarista Neisi Leonor de 

Pinho Dias.  

 

Frente a essa nova realidade, a SEMA tem se reestruturado, vem definindo 



fortes articulações com a sociedade, contrariando interesses pessoais em prol 

da política de Estado, vêm promovendo ações inovadoras de manejo e 

conservação dos ativos ambientais, revertendo índices históricos adversos, e 

quanto á gestão de resíduos sólidos passou efetivamente a ser considerado 

como prioridade em nível de política pública, comprovado pela criação de uma 

coordenadoria para tratar exclusivamente do assunto, assim como pelas 

diversas ações que estão sendo realizadas em parceria ou cooperação técnica, 

quais sejam: 

 

  Instalação de com issões executivas nos m unicípios para elaboração e 

implementação de Planos de gerenciamento de resíduos sólidos, envolvendo 

todos os segmentos do município para discussão da coleta seletiva, tratamento 

e destinação final do resíduos;  

  E stím ulo aos consórcios interm unicipais, com o form a de viabilizar a 

implantação de aterros sanitários que venha atender vários municípios de uma 

mesma região;  

  R ealização de E studos T écnicos sobre a viabilidade de im plantação de 

aterros sanitários simplificados para municípios de pequeno porte do Estado 

(até 10 mil habitantes);  

  R ealização de F órum  de P rodução M ais Lim pa no E stado, com o forma de 

fomentar tecnologias limpas no processo produtivo, contemplando a redução 

da geração de resíduos sólidos; 

  S olicitação aos diversos geradores de resíduos para elaboração de planos 

de gerenciamento de resíduos domiciliares, de saúde, industriais e agrícolas; 

  F orm ação de G rupo de T rabalho envolvendo S E M A  e S E S  para proposição 

de diretrizes e ações para a gestão adequada dos resíduos de saúde; 

  D iscussão de propostas de aproveitam ento econôm ico de resíduos de 

madeira, a partir da instalação de grupo de trabalho com participação do setor 

privado; 

  Inventário E stadual dos R esíduos S ólidos U rbanos, a partir da devolução de 

questionário enviado para todas as prefeituras municipais, que vão alimentar 

banco de dados sobre a situação da coleta, tratamento e destinação dos 

resíduos;  



  R egulam entação da Lei nº7862/02, que instituiu a política estadual de 

resíduos sólidos; 

  V iabilização de recursos para elaboração de P rojetos executivos de A terro 

Sanitário para 9 (nove) municípios do Pantanal (Programa Pantanal) e de 

implantação de Aterros Sanitários para 2 (dois) municípios da região do 

Araguaia (PNMA II). 

 

Portanto, mesmo num período relativamente curto de tempo, muitos desafios 

estão sendo superados, desde a questão cultural que perpassa pela 

valorização econômica do lixo, assim como pelas relações historicamente 

verticalizadas que eram impostas entre o Estado e os Municípios, no entanto, 

cremos que com a execução das ações propostas, associado à dedicação 

incansável da nossa equipe técnica e o compromisso e a sensibilidade deste 

governo com a gestão e o manejo sustentável dos ativos e passivos 

ambientais, poderemos num médio prazo, reverter o quadro de inércia que até 

então prevalecia, passando a colher frutos em benefício da qualidade de vida 

do povo mato-grossense.  

 

* EDUARDO FIGUEIREDO ABREU é coordenador de Gestão de Resíduos 

Sólidos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
http://www.secom.mt.gov.br/conteudo.php?sid=22&cid=22161&parent=0 

 

 

OS INCENTIVOS LEGAIS À RECICLAGEM NO BRASIL 

Karen G. H. Cabral¹ e Elen B.A.V.Pacheco e Marco L. Dias² 
 

 

No Brasil, a geração de resíduos sólidos vem crescendo, porém a sua 

destinação ainda não é ambientalmente adequada. Algumas leis que abordam 

o gerenciamento desses resíduos existem, porém poucas são aquelas que 

incentivam a reciclagem. As principais dificuldades da reciclagem no país estão 

calcadas na falta de incentivo fiscal e de programas de coleta seletiva. O Brasil 

possui uma Política Nacional de Meio Ambiente e uma Lei de Crimes 

Ambientais, duas leis que ordenam os cuidados com o meio ambiente. As 



Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente –  CONAMA, vieram para 

resolver problemas específicos, como a destinação de pilhas e baterias, pneus, 

óleo lubrificante e outros. Apesar da existência dessas leis, ainda existe a 

necessidade de im plantação de um a “P olítica N acional de R esíduos S ólidos” 

para resolver de uma vez e, incentivar a reciclagem desses resíduos. 

A Lei Federal 2.312/54 dispõe, sobre normas gerais, sobre defesa e proteção à 

saúde. Em seu artigo 12 dispôs que: “A  coleta, o transporte e o destino final do 

lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenientes à 

saúde e ao bem estar público, nos termos da legislação a ser baixada". O 

Decreto 49.974-A/61 regulamentou a referida lei, mas não passou da repetição 

da Lei Federal, acima mencionada, no artigo 12, em seu artigo 40 (Machado, 

2003). 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, inciso XII, 

compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

sobre a defesa e a proteção à saúde, a limpeza pública, a coleta, o transporte e 

a disposição dos resíduos. Mas, não se pode confundir a possibilidade de fixar 

diretrizes gerais a nível federal, com a efetiva execução dessa tarefa sanitária. 

Em seu artigo 30, a Constituição assegura ao Município autonomia para 

organizar os serviços públicos de interesse local, ou seja, a União não está 

obrigada a executar as tarefas de limpeza pública. Mas dada à importância 

ambiental da matéria, a União não pode se esquivar da função de traçar 

normas amplas e adaptáveis à realidade de nosso país (Machado, 2003). 

 

Sensíveis ao problema dos resíduos sólidos, têm-se as Resoluções do 

CONAMA para a destinação de pilhas e baterias, pneus e óleos lubrificantes, 

que estabelecem uma série de regras sobre como deve ser feito o descarte e 

tratamento de tais resíduos, implementando, inclusive, um certo tempo de 

adaptação, através de um calendário de estratégias a serem adotadas. 

 

Segue abaixo a relação das leis federais e normas de incentivo à reciclagem: 

 

Ø Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 

Ø Resolução do CONAMA 09 de 31 de agosto de 1993 



Ø Norma ABNT da NBR 13.230 de novembro de 1994 

Ø Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 

Ø Resolução do CONAMA 257 de 30 de junho de 1999 

Ø Resolução do CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999 

Ø Resolução do CONAMA 264 de 26 de agosto de 1999 

Ø Decreto Federal 3.179 de 21 de setembro de 1999 

Ø Resolução do CONAMA 275 de 25 de abril de 2001 

Ø Medida Provisória Federal 75 de 28 de novembro de 2002 

Ø Resolução do CONAMA 334 de 03 de abril de 2003 

 

Apesar de todas essas leis, ainda não se têm efetivamente incentivos fiscais à 

reciclagem, o que empurra as empresas recuperadoras à informalidade. 

 

Para as indústrias da reciclagem, as autoridades fiscais impõem sérias 

restrições, pois a carga de impostos inibe os movimentos de materiais através 

das fronteiras estaduais, o que impede o aumento da escala operacional das 

indústrias. Os materiais recicláveis têm baixo valor agregado e, por esta razão, 

a concentração da escala industrial é um fator fundamental para a viabilidade 

das indústrias da reciclagem, que só através dela, podem fazer frente aos 

custos fixos e às necessidades de capital para investimentos em processos. 

Como resultado tem-se uma rede industrial de reciclagem obsoleta, 

enfraquecida e pulverizada (Recicláveis, 2001). 

 

A reciclagem só será viável no Brasil, quando a coleta seletiva for implantada 

de forma séria e, quando tiver incentivos fiscais. Esses dois pontos só serão 

desenvolvidos a partir de leis e multas. Salvo certas tentativas de 

implementação da coleta seletiva em alguns Estados de nosso país, nunca 

houve uma efetiva política de reciclagem do lixo. A atuação do governo na 

reciclagem deverá ser integrada através de uma Política Nacional de 

Reciclagem e articulada às Políticas Estaduais e Municipais convergentes. 

 

É necessário distinguir duas ações distintas que devem ser tomadas: uma 

conscientizando o próprio poder público, que, na maioria das vezes, deixa a 

questão ambiental por último dentre suas opções de investimento - e a outra se 



refere à conscientização da população para os benefícios da redução do lixo, 

efetivamente jogado fora, e da reciclagem. Portanto, o incentivo à coleta 

seletiva e ao desenvolvimento de planos de gerenciamento de resíduos 

tornam-se de suma importância na resolução do problema do lixo. 

 

Destaca-se a necessidade de desenvolvimento de instrumentos para que se 

possam implementar diretrizes para a reciclagem, dentre os quais: 

 programas de gerenciamento integrado para reutilização do resíduo; 

 adoção de incentivos para quem produzir ou consumir sem deixar passivo 

ambiental; 

 valorização dos resíduos, como já vem ocorrendo em certos municípios, 

nos quais a atividade de catador acabou por “resolver” a situação de m uitos 

que nada tinham  e hoje “vivem  do lixo”, m as de um a form a “lim pa e digna”; 

 instituição do bônus ambiental para os munícipios que desenvolvam 

atividades de coleta e segregação do lixo; 

 A população deve caminhar para uma política de não geração de resíduos. 

Havendo a geração, esta deve ser a mais responsável possível, aplicando-

se, para a resolução do problema, princípios fundamentais de 

responsabilidade em conformidade com regras de proteção do próprio 

consumidor que, por ignorância, faz um descarte equivocado do produto e, 

depois, vem sofrer os danos decorrentes de sua própria conduta. 

 

Deve-se ressaltar que a globalização pode assumir um papel importante, na 

medida que, os produtos, ecologicamente corretos, podem ser mais 

valorizados no mercado internacional. Além disso, com base em tratados e 

convenções internacionais, deve-se firmar a idéia de que os países precisam 

atuar em sintonia com a questão ambiental e não somente querer resolver os 

problemas de suas fronteiras formais, já que o meio ambiente não têm limites. 

O ar e a água que são poluídos em determinado país são os mesmos que 

circularão no país vizinho. 

 

Assim, pode-se concluir que, quanto menos resíduos gerados na produção e 

no consumo dos produtos, haverá mais economia e redução de custos e, em 

relação ao meio ambiente, uma melhor qualidade de vida será assegurada. 



 

Esses resultados como outros de novas pesquisas serão mostradas nos cursos 

de reciclagem de Plástico, que será oferecido pelo Núcleo Interdisciplinar de 

Estudos Ambientais e Desenvolvimento do CCMN da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).  

 
http://www.niead.ufrj.br/artigoelen5.htm 

_____________________________________________________________ 

 

Faculdade de Farmácia da Unifran dá lição de cidadania 

Recolhimento de remédios vencidos é uma das atividades do Trote Cidadão 

 

O Trote Cidadão, realizado pela Universidade de Franca-SP, lançou mais uma 

ação comunitária nesta terça-feira, 26, juntamente com o curso de farmácia. 

Uma campanha sobre recolhimento de medicamentos vencidos. 

 

O objetivo do programa é fazer com que a comunidade se conscientize de que 

o uso de medicamentos vencidos causam danos à saúde e que antes de 

comprar qualquer remédio é fundamental a orientação do farmacêutico 

responsável pela farmácia, pois este profissional existe e tem grande 

importância na vida das pessoas. 

 

A equipe de alunos do curso de farmácia visitará a comunidade, verificando 

locais adequados para armazenamento de remédios, prazo de validade e 

orientações básicas. Esta campanha é uma espécie de fiscalização indireta 

que prevê educar a comunidade para o consumo de medicamentos, fazendo 

com que as pessoas não se influenciem por propagandas que despertam o uso 

de remédios por conta própria. 

 

Haverá também recolhimento destes medicamentos na praça de alimentação 

da Instituição pelos alunos de farmácia. A campanha deve durar até o dia 8 de 

março, quando será feito um levantamento da quantidade de remédios 

http://www.niead.ufrj.br/artigoelen5.htm


arrecadados. Todos os produtos recolhidos serão passados à vigilância 

sanitária de Franca. 

 

Segundo a diretora do curso de farmácia, Beatriz Almeida R. Santos, a 

conscientização é essencial para o fim do problema do uso de medicamentos 

vencidos. “F izem os esta cam panha o ano passado e arrecadam os cerca de 

meia tonelada, esperamos que este ano o número de medicamentos recolhidos 

seja ainda maior, pois saberemos que estes não estarão sendo utilizados. As 

pessoas devem procurar a farmácia mais próxima quando quiserem se 

desfazer dos medicamentos e nunca jogá-los em lixos com uns”, diz B eatriz. 

 

Os interessados em participar da campanha devem entrar em contato com a 

Pró-Reitoria Acadêmica de Assuntos Comunitários, com Sabrina, ou pelo 

telefone (16) 3711-8889. 
 
http://www.trotedacidadania.com.br/visualizar.asp?id=41 

 

 

Em Minas, perdas de medicamentos não chegam a 1 % 

 

Menos de 1% (um por cento): esse foi o índice de perdas de medicamentos, de 

2002 a 2005, confirmado pela comissão inventariante, criada pela Secretaria de 

Estado de Saúde (SES/MG). Segundo a Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS) perdas de 3 a 5 % ocorrem usualmente, o que não impediu a 

secretaria de buscar alternativas para reduzir as perdas, antes mesmo da 

conclusão do inventário, cujo resultado já foi encaminhado ao Ministério 

Público.  

 

Entre as medidas adotadas para atingir a meta proposta está a construção da 

Central de Armazenagem e Distribuição do Programa de Imunização de Minas 

Gerais (Rede de Frio), inaugurada em dezembro de 2004. Essa obra, projetada 

para armazenar produtos imunobiológicos (vacinas, soros e imunoglobulina) 

para os próximos 15 anos, sem necessidade de ampliação. 



 

Outra medida adotada pela SES/MG para inibir a perda de medicamentos foi a 

reestruturação dos almoxarifados. Até o início desta gestão havia apenas um 

depósito, onde eram estocados os medicamentos da farmácia básica, os 

medicamentos estratégicos, os excepcionais e os vencidos. A partir de 2003 a 

SES/MG iniciou o processo de ampliação, criando condições adequadas para a 

estocagem dos diversos tipos de medicamentos. Os vencidos (ou segregados) 

foram armazenados no almoxarifado do bairro São Francisco; os novos, entre 

estratégicos e excepcionais, no almoxarifado do bairro Castelo; os básicos no 

almoxarifado da Fundação Ezequiel Dias (Funed), que passou por uma 

reforma; e os imunobiológicos, na Rede de Frio.  

 

Outra ação da SES foi a informatização todo o sistema de dispensação de 

medicamentos, o que resultou em um maior controle do estoque e mais 

transparência às ações. 

 

Nos últimos sete anos, a maior perda se deu em 2004, o que se deve a vários 

fatores, entre eles, o vencimento de vários produtos adquiridos nos anos 

anteriores, a uma acidente ocorrido com um caminhão que transportava 

medicamentos e à devolução, pelos municípios, de penicilina com grumos. 

Medicamentos vencidos 

 

Em 2004, por iniciativa da própria SES/MG, foi solicitado o apoio da Auditoria 

Geral do Estado (AUGE), a fim de avaliar os controles, estoques e distribuição 

de todos os produtos mantidos no almoxarifado, entre eles, imunobiológicos, 

excepcionais, básicos, programas estratégicos do Ministério da Saúde, 

voltados para o tratamento de Tuberculose, Hanseníase, Diabetes, 

Hipertensão, DST/AIDS, Endemias Focais, Saúde Indígena, Saúde Mental, 

entre outros, incluindo os medicamentos vencidos. 

 

Na SES/MG, foi criada a Comissão Especial de Inventário (CEI), com o objetivo 

de inventariar o Almoxarifado de Medicamentos da SES/MG. Essa comissão 

constatou que os medicamentos impróprios para o consumo estocados na 



Secretaria equivalem a um montante de R$ 6,3 milhões. Se comparados aos 

valores distribuídos no período representam 0,58% do total.  

 

Foram identificadas como causas das perdas dos medicamentos as mudanças 

de consensos terapêuticos, já que no decorrer dos anos surgiram drogas mais 

eficazes ou as existentes foram substituídas por outros medicamentos. No caso 

do Ácido Acetil Salicílico (AAS 500mg), esse medicamento tornou-se contra 

indicado em razão do surgimento da Dengue em todo o país. 

 

Outra causa apontada pela comissão inventariante está relacionada à remessa 

de medicamentos pelo Ministério da Saúde em quantidades superiores à 

programação definida a partir da demanda utilizada pelos municípios, 

responsável pela maior parte da perda identificada. 

 

Também ocorreu o não recolhimento de alguns medicamentos vencidos pelas 

empresas fornecedores, nos casos em que o medicamento foi entregue com 

validade próxima ao seu vencimento. Contratualmente, a empresa é obrigada a 

efetuar a substituição dos medicamentos e o devido recolhimento. 

 

A comunicação tardia de alguns pacientes e da alteração no tratamento, devido 

à rejeição do medicamento em caso de ações judiciais, também foi apontada 

pela comissão inventariante como uma das causas para as perdas verificadas. 

 

Outro fator identificado foi o não comparecimento de alguns pacientes na 

Assistência Farmacêutica para retirar o medicamento e, ainda, o fato do 

quantitativo ser definido pela sentença judicial. 

 

Também foi apontada como causa das perdas verificadas a necessidade de 

estoque perene de hipoclorito de sódio para uso em casos de enchentes, por 

exemplo. A apresentação do produto (frasco conta gota 10ml) limita sua 

utilização alternativa como saneante. 

 
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=8266 
 



 

 

Internato Rural evita perda  
de medicamentos no interior de Minas 

 

 

O levantamento do estoque de medicamentos vencidos ou deteriora dos, com 

o preço por item e custo total da perda, é provavelmente a ação do Internato 

Rural da Faculdade de Farmácia da UFMG que causa maior impacto imediato 

nas políticas de saúde dos m unicípios m ineiros que recebem  o P rogram a. “E m  

2000, nossos alunos encontraram, em uma cidade de 130 mil habitantes, um 

estoque de medicamentos vencidos ou deteriorados que chegava a R$150 mil. 

Isso é inconcebível, sobretudo em um país onde os recursos públicos na área 

de saúde são tão escassos”, com enta o coordenador do P rogram a, professor 

Basílio Pereira. 

 

Mas o alcance do Internato Rural vai muito além da avaliação de estoque, 

previsão de consumo e perdas estimadas de medicamentos. Os objetivos 

principais –  preparar os alunos para o exercício pleno da profissão e organizar 

a assistência farmacêutica do SUS nos municípios –  são alcançados com uma 

série de ações que incluem orientação da comunidade local a respeito do uso e 

descarte correto de medicamentos e preservação da natureza; treinamento dos 

atendentes, para que exerçam atividades básicas de assistência farmacêutica 

e elaboração de detalhado relatório de atividades que contém um perfil do 

município, com levantamento das doenças, o que auxiliará a equipe de saúde 

na elaboração da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume). 

 
Histórico 

 

O Internato Rural da Farmácia nasceu de um trabalho realizado em julho de 

1995, quando a UFMG assinou convênio com o Consórcio Intermunicipal de 

Saúde do Alto São Francisco, para organizar a assistência farmacêutica do 

S U S  nos m unicípios consorciados. “N o início eram  12 cidades, m as outras 

foram  aderindo e, ao final, fom os a 25”, relem bra B asílio P ereira. A  idéia 



original era atender uma demanda específica, conta o professor, “m as vim os 

que podíam os avançar e criam os o Internato R ural na área de F arm ácia”, 

completa. 

 

Elaborado pelos professores José Augusto Dupin e Basílio Pereira, os itens 

fundamentais do Programa permanecem até hoje, embora novas atividades ou 

formas diferentes de realizá-las tenham sido incorporadas, ao longo do tempo. 

A apostila de treinamento, com 160 páginas, a cada semestre vai ganhando 

novas páginas, criadas pelos alunos, em  situações específicas. “T em os hoje, 

por exemplo, material sobre combate ao piolho, porque nossos alunos uma vez 

se depararam com uma epidemia e precisaram ajudar as autoridades do 

m unicípio a se livrar deles”, conta B asílio, bem  hum orado. 

 

No material de treinamento estão incluidos roteiros para peças teatrais –  que 

são encenadas nas escolas, para levar às crianças os mesmos temas que 

chegam aos adultos através de palestras ou de entrevistas nas estações de 

rádio e televisão locais. “O  relatório final, que cada grupo elabora, é 

padronizado, mas os alunos têm liberdade de incluir sua experiência e suas 

contribuições ao P rogram a”, diz o professor. 

 

Na UFMG, diversas unidades acadêmicas realizam Internato Rural, mas de 

forma autônoma. Uma comissão central, cujos membros são nomeados pelas 

pró-reitorias de Graduação e de Extensão, funciona como uma espécie de 

apoio, em busca de soluções para problemas comuns aos diversos Internatos.  

 
Quem participa 
 

Podem se inscrever no Programa alunos a partir do 6º período. Os que 

cumprem todas as etapas, desde o treinamento, a ida aos municípios e a 

elaboração do relatório final, fazem jus a quatro créditos, já que, hoje, o 

Programa é atividade acadêmica optativa, aprovada pela Pró-Reitoria de 

Graduação. A disciplina começa com o treinamento, na Escola, durante o 



período letivo, e a freqüência a essa etapa é critério predominante para que o 

aluno seja escolhido.  

 

Ao chegar na cidade, os alunos reúnem-se com o Secretário Municipal de 

Saúde, apresentam o Programa e o projeto de organização do estoque, em 

termos de espaço físico e equipamentos. Embora priorize o Vale do 

Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Norte de Minas, o Programa vai a qualquer 

município mineiro que queira dar sua contrapartida: hospedar os alunos e 

reproduzir o material necessário –  fichas de controle de estoque e de 

orientação ao paciente, mapa mensal de movimentação de medicamentos –  

que será usados pelos alunos durante um mês e pelos funcionários da cidade 

após o final do Programa. 

 

“O s alunos trocam  as férias por um  m ês de intenso trabalho. E  depois desta 

experiência, voltam profissionalmente preparados para o desenvolvimento da 

atividade farm acêutica”, com enta o C oordenador. C ada cidade recebe no 

mínimo dois alunos, podendo esse número ser ampliado em função da 

população local. Por semestre, participam do Programa cerca 40 alunos. 

 

Após a realização do trabalho, os alunos elaboram em grupo relatório que é 

lido e corrigido pelo professor Basílio, antes da impressão final em três vias: 

uma para a Prefeitura, outra para a Secretaria de Estado da Saúde e a terceira 

para o banco de dados da Escola, aos cuidados do professor. 

 

O Coordenador comenta que é importante para alunos e professores de uma 

universidade pública atuar com projetos e programas que contribuam para 

m elhorar as condições de atendim ento à população, “com  um tratamento de 

dignidade, e eliminar os desperdícios. Não se pode perder um comprimido. O 

ideal é que não haja descarte”, reforça. 

 

Tarefas dos alunos, no município 
 

–  Organização do armazenamento e da dispensação dos medicamentos 

existentes no SUS municipal. 



 

–  Treinamento dos atendentes, para exercer atividades básicas de assistência 

farmacêutica, preparando-os, também, para avaliação do estoque, descarte 

correto, compra racional de medicamentos, e uso correto das fichas para 

controle de estoque e de orientação farmacêutica ao paciente.  

 
Após a organização do material: 
 

–  atendimento aos pacientes, que funciona, também, como treinamento aos 

atendentes 

 

–  palestras para professores e alunos nas escolas locais, para as 

comunidades, para agentes comunitários de saúde, além da participação em 

programas locais de rádio e tv, e entrevistas para os jornais. As palestras 

incluem temas como medicamentos genéricos, hipertensão, diabetes, plantas 

medicinais, chás e técnicas de uso das plantas, quem deve receitar (eliminar a 

auto-m edicação), descarte correto de m edicam entos (“m edicam entos vencidos 

não devem  ser jogados no lixo dom éstico, nem  no esgoto”), conservação da 

natureza (água, preservação das nascentes) parasitoses e alimentos. 

 

–  levantamento das doenças, pelas fichas clínicas, por faixa etária e sexo; 

 

–  peças de teatro para crianças, sobre os mesmos temas; 

 

–  relatório das atividades executadas 

 

Como atividade complementar, os alunos procuram, em cada município, 

identificar e caracterizar a produção primária e as unidades de processamento 

de alimentos derivados do leite, da mandioca e da cana-de-açucar, para o 

Departamento de Alimentos da Fafar, que pretende montar um grande 

programa, de acordo com o perfil regional, para assessorar os fabricantes de 

modo que possam produzir com qualidade e maior quantidade, melhorando as 

condições de vida no município.
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=8266 

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=8266


 

CUIDADOS COM OS MEDICAMENTOS 

“ O  m esm o m edicam ento poderá tanto curar-me quanto prejudicar-me"  
Ovídio – Tristia  

Os idosos geralmente usam vários medicamentos e, portanto, estão sujeitos a 

apresentarem mais efeitos adversos. Alguns cuidados tomados desde a 

consulta médica até a hora de ingerir o medicamento ajudam a diminuir o risco 

de efeitos indesejáveis.  

 

Durante a consulta médica: 
 

Informe ao médico 

 

• T odos os m edicam entos que está usando e qual a dose.  

• S obre qualquer problem a que já tenha tido com  m edicamentos.  

• S obre alergias.  

• S e ingere bebidas alcoólicas, usa drogas ou fum a. 

 

 

Pergunte ao médico 

 

• C om o vai usar o m edicam ento e por quanto tem po.  

• S e deve evitar algum  tipo de com ida, bebida alcoólica, outros m edicam entos, 

alguma atividade e exercícios físicos enquanto estiver usando o medicamento.  

• S e o m edicam ento pode afetar o sono, o estado de alerta e capacidade de 

dirigir veículos.  

• O  que fazer se esquecer de tom ar algum a dose.  

• S e podem  ocorrer efeitos adversos e o que fazer nessa situação.  

• S e o m edicam ento pode ser partido, dissolvido, m isturado com  bebidas ou 

ingerido com as refeições. 



 

Exija do médico  

 

• R eceita por escrito e legível com  as doses e o m odo de usar. 
 
Ao comprar o medicamento: 
 

• V erifique se a farm ácia tem  um  farmacêutico responsável. A legislação 

brasileira as obriga a ter este profissional disponível. Ele poderá ser muito 

importante para orientações sobre o uso dos medicamentos prescritos por seu 

médico.  

• C onfira o m edicam ento que foi entregue com  o nom e escrito na receita  

• N ão aceite a sugestão do vendedor para trocar o m edicam ento por um  que 

ele garante ser igual, quando o receitado não for encontrado ou for mais caro. 

Converse com o seu médico antes.  

• N ão com pre m edicam entos que já foram  abertos ou cujas embalagens 

aparentem ser muito velhas.  

• C onfira a data de validade.  

• N ão com pre m edicam entos cuja fórm ula e a data de validade não estejam  

especificadas na embalagem.  

• N ão com pre um  m edicam ento que já vinha usando se a em balagem  ou o 

aspecto do produto estiverem diferentes. Confira com seu médico antes se 

houveram mudanças. Os médicos são informados pelos fabricantes sobre 

qualquer mudança nas embalagens, fórmulas ou aspectos dos medicamentos.  

Alguns medicamentos têm selo de garantia. Confira. 

 

Como guardar medicamentos: 
 

• M antenha -os longe do alcance das crianças.  

• G uarde -os em suas embalagens originais e bem fechadas. Se retirá-los da 

embalagem, anote o nome e a data de vencimento no novo recipiente.  

• Jogue fora os m edicam entos vencidos ou aqueles cujos o aspecto ou a 

coloração mudaram.  

• E vite guardar m edicam entos no banheiro.  



• N ão guarde m edicam entos junto com  venenos ou outras substâncias 

perigosas.  

• M antenha um a lista com  os m edicam entos que usa e as suas dosagens.  

 

Ao tomar o medicamento:  
 

• C onfira a dose antes.  

• T om e -os em locais bem iluminados.  

• C ertifique -se de que colocou a dosagem correta quando a medicação for 

líquida ou em gotas. Se tiver dúvidas, peça ajuda.  

• N unca substitua as colheres-medida ou os conta-gotas que vieram com o 

medicamento por outros.  

• N ão m isture m edicam entos líquidos com  sucos, chás, leite ou outras bebidas, 

a não ser que tenha sido autorizado a fazê-lo pelo seu médico.  

• N ão parta ou dissolva m edicam entos sem  confirm ar com  o m édico se pode 

fazê-lo.  

• S e você estiver dando m edicações para outra pessoa, certifique -se de que ela 

ingeriu.  

• N unca tom e a m edicação de outra pessoa ou indique a sua para outras 

pessoas.  

• C ontate o seu m édico se sintom as inesperados aparecerem . N ão use outro 

medicamento para tratar esses sintomas.  

• N ão pare um a m edicação antes da orientação do seu m édico apenas porque 

os sintomas da doença desapareceram.  

• N ão repita as receitas antigas quando achar que estiver com  o m esm o 

problema. A não ser que o seu médico o tenha orientado.  

 

NÃO ACREDITE:  
 

• E m  fórm ulas secretas.  

• E m  m edicam entos perfeitos que servem  para tudo.  

• E m  curas m ilagrosas, pois elas não ocorrem  frequentem ente e se ocorrerem  

deixarão de ser milagrosas.  

• E m  m edicam entos que prom etem  perda de peso rápida, sem muito esforço.  



• E m  m edicam entos que vão fazê -lo rejuvenescer ou evitar que envelheça.  

• E m  m edicam entos que vão fazê -lo deixar de fumar ou beber em poucos dias 

e sem dificuldades.  

 
http://www.sbgg.org.br/publico/artigos/cuidados_med.asp 
 

 

La caducidad de los medicamentos: justificación de una duda 

 

Se realiza una revisión sobre la caducidad de los medicamentos, se discuten 

los principales conceptos con respecto a esta temática y se hace un análisis 

relacionado con los factores que de una forma u otra pueden influir en el 

vencimiento de los medicamentos. Se retoman dudas que han existido sobre 

este tema y se plantea la vinculación entre vencimiento y seguridad de los 

medicamentos, se discute qué impacto podría tener un período de vencimiento 

demasiado breve sobre los pacientes y sobre el sistema de distribución y 

comercialización de medicamentos. Se brindan algunas reflexiones finales al 

respecto, tratando de orientar que hacer con los medicamentos y su 

vencimiento.  

Palabras clave: Caducidad, medicamentos, vencimiento.  

 

Uno de los aspectos más discutidos en los últimos tiempos en el ámbito 

farmacéutico es el problema de la caducidad de los medicamentos. Es seguro 

que gran parte de los profesionales sanitarios se hayan preguntado o han 

tenido que responder alguna vez en su carrera la pregunta ¿son eficaces y 

seguros los medicamentos que han sobrepasado su caducidad?  

Al revisar la literatura muy frecuentemente se encontra frases o afirmaciones 

como las siguientes: 

 

 "Deshágase de los medicamentos vencidos."  

 "Siempre debe tirar sus medicamentos una vez que ha pasado la fecha 

de expiración de los mismos."  



 "Trate de pensar en sus medicamentos vencidos como si fueran viejos 

neumáticos de automóvil."  

 "Todavía pueden funcionar, pero el fabricante ya no garantiza su 

efectividad."  

 "Revise sus medicamentos por lo menos una vez al año y deshágase de 

los viejitos que no son ya buenitos."  

 

Se asegura que una vez pasada la fecha de vencimiento, la mayoría de las 

preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunas pueden desarrollar un 

perfil de reacción diferente y adverso en el organismo.  

 

En este artículo se presentan diferentes aspectos relacionados con la fecha de 

vencimiento de los medicamentos, entre ellos, aquellos que representan un 

riesgo potencial para la salud y las disyuntivas éticas ante el uso o destrucción 

de medicamentos caducados.  

 
¿Qué es la fecha de vencimiento o caducidad?  

Es la fecha que precisa el momento límite supuesto en que el producto aún se 

ajusta a sus especificaciones, siempre y cuando se haya almacenado 

correctamente. Esta definición implica la idea de que más allá de esta fecha el 

medicamento podría perder sus propiedades. Se establece para cada lote 

agregando el tiempo de conservación a la fecha de fabricación.1 Generalmente 

se coloca en la etiqueta del recipiente individual de los productos 

medicamentosos.  

La fecha de vencimiento es una aplicación e interpretación directa de los 

conocimientos obtenidos a partir de estudios de estabilidad.  

¿Qué se entiende por estabilidad de un medicamento?  

La estabilidad se define como la capacidad de un producto farmacéutico, para 

conservar sus propiedades químicas, físicas, microbiológicas y 

biofarmacéuticas dentro de limites especificados, a lo largo de su tiempo de 

conservación.1 Aunque hay excepciones, en general el 90 % de la potencia 

marcada se reconoce como el nivel de potencia mínima aceptable  



El principio activo deberá estar disponible durante toda la vida de 

almacenamiento esperada de la preparación. Una ruptura en el sistema físico 

puede llevar a la no disponibilidad del medicamento para el paciente.  

Actualmente se acepta en todo el mundo el uso de estudios cinéticos y 

predictivos de estabilidad para establecer las fechas confiables de vencimiento 

de los productos farmacéuticos  

¿Qué factores pueden incidir sobre la estabilidad?  

Múltiples son los factores que podrían incidir sobre la estabilidad de un 

producto farmacéutico; la interacción potencial entre los principios activos y 

excipientes, el proceso de elaboración, la forma de dosificación, el sistema de 

envases, revestimiento y cierre, las condiciones ambientales durante el 

transporte, almacenamiento y manipulación, y el tiempo transcurrido desde la 

elaboración hasta el uso del producto.1 Pero, indudablemente, la temperatura 

es el factor mas influyente.  

Al organizar el programa de pruebas de estabilidad será preciso tener en 

cuenta el mercado destinatario y las condiciones climáticas reinantes en la 

zona en que se usarán los productos medicamentosos. Para estos fines se 

establecen 4 zonas climáticas:  

Zona I: templada.  

Zona II: subtropical, posiblemente con humedad elevada.  

Zona III: cálida/seca  

Zona IV: cálida / húmeda.1  

¿Qué propiedades del medicamento podrían afectarse cuando se alcanza 
la fecha de vencimiento?  

A continuación se muestra una síntesis de las propiedades de los 

medicamentos que pueden alterarse por su caducidad y sus consecuencias 

potenciales. 

 

Químicas.. Cada ingrediente activo puede variar su integridad química y la 

potencia declarada.  

Físicas Pueden alterarse algunas propiedades físicas originales: apariencia, 

uniformidad, disolución, color, etc.  



 

Microbiológicas. Puede afectarse la esterilidad o la resistencia al crecimiento 

bacteriano.  

 

Terapéuticas. Pueden modificarse los efectos terapéuticos.  

 

Toxicológicas. Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por formación de 

productos tóxicos.  

 

Tiempo de conservación y condiciones de almacenamiento recomendadas  

 

El tiempo de conservación se determina siempre en relación con la temperatura 

de almacenamiento. Si los lotes de un producto tienen diferentes 

características de estabilidad, el tiempo de conservación propuesto deberá 

basarse en la estabilidad del menos estable, a menos que haya razones de 

peso para hacerlo de otra manera.  

 

Los resultados de los estudios de estabilidad, incluidas las características 

físicas, químicas, microbiológicas y biofarmacéuticas del medicamento, según 

sea necesario se evalúan con vistas a establecer un tiempo de conservación 

preliminar.  

 

Tras haber evaluado la estabilidad del producto, en la etiqueta se puede 

inscribir, las recomendaciones relativas a las condiciones de almacenamiento 

siguientes:2  

 

 Manténgase en condiciones normales de almacenamiento: locales 

secos, bien ventilados a temperatura de 15 a 25 °Cen determinadas 

condiciones climáticas hasta 30 °  

 Manténgase entre 2 y 8 °C (en refrigeración pero sin congelar).  

 Manténgase por debajo de 8 °C (en refrigeración).  

 Manténgase entre -5 y - 20 °C (en congelación).  

 Manténgase por debajo de -18 °C (congelación potente).  



 

Los estudios predictivos de estabilidad se hacen manejando generalmente la 

temperatura como variable generadora de la degradación del principio activo. 

Otros factores cotidianos y contextuales que técnicamente podrían asociarse 

para aumentar o reducir este proceso no se pueden considerar por su carácter 

azaroso. El único aspecto más o menos predictor son las temperaturas en las 

zonas geográficas y las condiciones de almacenamiento; ambas, 

desafortunadamente en muchas ocasiones, fuera del control humano, una por 

su carácter caótico y las otras por las difíciles condiciones tecnológicas y 

financieras que prevalecen en muchos de los mal llamados "países en vías de 

desarrollo".  

¿Cómo se reconocen los medicamentos en mal estado?  

En el ámbito doméstico y en gran parte de la ruta del medicamento, el mal 

estado de estos productos sólo se detecta organolépticamente. Degradación 

que no genere un cambio perceptible, únicamente puede ser determinada por 

métodos técnicos, lo que no se realiza rutinariamente debido a sus altos 

costos.  

 

Por cambios en el olor: Algunos medicamentos cambian de olor cuando se 

descomponen. Para darse cuenta es necesario identificar el olor de los 

producto de degradación. Por ejemplo: el ácido acetil salicílico (aspirina) tiene 

olor a vinagre debido a la presencia del ácido acético libre al hidrolizarse el 

éster original.  

 

Cambio de color o aparición de manchas: Hay que desechar cualquier 

medicamento que cambie de color o se encuentre manchado. Por ejemplo: la 

tetraciclina y el sulfato ferroso presentan manchas marrones cuando se 

descomponen.  

 

Fraccionamiento o resecamiento: Cuando una tableta se pulveriza ya no es útil, 

como en el caso de algunas vitaminas.  

 

Humedecimiento: Cuando una sustancia capta humedad, por ejemplo, las sales 



de rehidratación oral que se han convertido en masa, ya no sirven, esto 

también puede ocurrir en las cápsulas cuando se pegan unas con otras, 

supositorios, óvulos, cremas, etcétera.  

Complejidad del asunto  

Una valoración cercana a la exhaustividad sería considerar este asunto desde 

varias dimensiones, distintos niveles y diferentes sustentos científicos.  

Las dimensiones más destacables serían: comercial, técnica, sanitaria, legal y 

ética.  

Los campos disciplinares más importantes como sustentos científicos podrían 

ser : ciencias básicas (física y química), ciencias farmacéuticas 

(farmacotecnia), ciencias médicas (clínica, farmacología, toxicología), ciencias 

económicas: (costos, gastos, eficiencia), ciencias psicosociales, mercadotecnia  

Los niveles donde se manifiesta el asunto son: macro (sistemas de salud 

estatales), meso (empresas productoras y distribuidoras de medicamentos) y 

micro (prescriptor, dispensador, consumidor).  

Detallar la compleja matriz de influencias y correlaciones entre niveles, 

dimensiones y sustentos conllevaría a extendernos demasiado en un artículo, 

sólo mencionaremos algunas de estas relaciones.  

El no usar medicamentos vencidos se sustenta fundamentalmente en aspectos 

legales (con lo cual, acaba la discusión: quien los entrega o prescribe, comete 

al menos una "infracción", y en algunos países, delito). Este es un claro 

ejemplo de dimensión legal que atañe principalmente a los niveles macro y 

meso y al micro en el caso de los dispensadores. Su justificación es dudosa, 

pero lo más probable es que se base en percepciones médicas y presiones 

comerciales. Un ejemplo claro es México, donde la  

Ley General de Salud en su artículo 233 expresa "queda prohibida la venta de 

medicamentos vencidos". Sin embargo, pocas veces se ha ido a buscar los 

fundamentos científicos que avalen esta práctica.  

Desde la dimensión sanitaria y en todos los niveles hay 3 preocupaciones 

fundamentales, con respecto a de los medicamentos "vencidos":  

 

 Pérdida de eficacia.  



 Incremento de toxicidad, por la generación de productos de degradación 

tóxicos o reactivos.  

 Contaminación por fractura del envase o apertura de este, que en 

definitiva redunda en un aumento de la toxicidad  

Más dudas  

The Medical Letter en 19963 publicó un artículo anónimo que fundamenta 

serias dudas, ya existentes, sobre la inutilidad de los medicamentos 

caducados. De forma general (y hay muchas excepciones), los expertos 

consultados por The Medical Letter estimaron que la mayoría de los fármacos 

que se expenden en cápsulas o comprimidos suelen retener entre el 70 y el 80 

% de su potencia original por unos 10 años si se les mantiene en su envase o 

contenedor original, en condiciones adecuadas de conservación (temperatura 

no superior a 25 °C y sin luz directa). Entre las excepciones figura la 

nitroglicerina, la cual pierde potencia/actividad en horas de su exposición al aire 

y a la luz. Adicionalmente, el almacenamiento en condiciones de elevada 

humedad puede interferir con la disolución, causando mayor hidratación de la 

formulación. Un ejemplo: comprimidos del anticonvulsivante carbamazepina 

tienden a hidratarse y a no disolverse o enlentecer su disolución si son 

almacenados en ambiente muy húmedo, lo cual puede llevar a fracaso 

terapéutico.  

Toxicidad por fármacos que hayan superado la fecha de vencimiento  

Contra lo que sería de esperar, intuitivamente, hay escasas comunicaciones 

sobre este tema en la literatura médica.  

Probablemente, la más conocida sea la toxicidad atribuible al uso de 

tetraciclinas vencidas.4  

Otro ejemplo, citado en los libros de texto, es la expectativa de mayor 

probabilidad de reacciones de hipersensibilidad asociada con el uso de 

penicilina vencida, quizás por la degradación a ácido peniciloico.5  

Para muchos productos nuevos, el período al vencimiento solicitado en el 

dossier o solicitud de aprobación regulatoria suele ser de 2 años. Sin embargo, 

a medida que surgen datos concretos, se puede extender este plazo. Pero 

habitualmente, no hay un incentivo para que el laboratorio patrocinante realice 



los estudios adicionales de estabilidad que avalarían un mayor periodo de 

caducidad.  

¿Qué impacto tiene un período de vencimiento demasiado breve sobre 
los pacientes y sobre el sistema de distribución y comercialización de 
medicamentos?  

El impacto es considerable. Una fecha de vencimiento demasiado limitada 

fuerza una mayor rotación y/o pérdida de stock en la cadena de distribución, 

obliga a descartar producto no utilizado y provoca la necesidad de repetir la 

compra. ¿No sería este el efecto realmente buscado por la industria 

farmacéutica? 

La fecha de caducidad de un medicamento ¿quiere decir algo? Si un frasco de 

paracetamol dice "no la utilice después de junio de 2002" y estamos en agosto 

del 2004 ¿Qué cree, puede o no tomar el paracetamol? ¿Debería desecharlo? 

¿Le va a hacer daño si lo toma? o ¿Cree que simplemente habrá perdido sus 

propiedades y no le va a hacer nada?¿Cree que los productores nos dicen la 

verdad cuando ponen fechas de caducidad en los medicamentos? o ¿Será que 

las fechas de caducidad son otra artimaña de la industria para que sus 

productos se vendan más?6 Veamos que pasa al respecto:  

Primeramente, la legislación de EE.UU. exige que se incluya la fecha de 

caducidad del medicamento desde 1979.  

En segundo lugar, las autoridades médicas siempre han dicho que se pueden 

tomar medicamentos aun después de que hayan caducado, sin importar 

cuando caducaron. Excepto en casos muy poco frecuentes, los medicamentos 

caducados no hacen ningún daño y desde luego no matan a nadie. Un ejemplo 

de los medicamentos que pueden ser excepciones son los problemas renales 

debidos a la tetraciclina caducada,4 sobre esto escribió G.W. Frimpter y sus 

colegas en época tan lejana como 1963.  

Esto supuestamente se debe a la transformación del producto activo, pero 

otros científicos han desmentido esta explicación.  

En tercer lugar, hay estudios que demuestran que algunos medicamentos 

caducados pierden potencia a lo largo del tiempo, desde solo el 5 % hasta el 50 

% o más (aunque la mayor parte de las veces mucho menos del 50 %). Incluso 

10 años después de la fecha de caducidad, la mayor parte de los 



medicamentos tienen todavía mucha de su potencia. Es por eso que la 

sabiduría indica que si su vida depende del medicamento y debe recibir el 100 

% de la dosis, es mejor que la tire y compre un frasco nuevo. Si su vida no 

depende de un medicamento caducado se puede aconsejar la toma del 

medicamento y ver que pasa.  

Uno de los estudios que confirma esta sugerencia es el que realizaron los 

militares estadounidenses hace más de 15 años y que fue dado a conocer por 

Laurie P Cohen en el Wall Street Journal el 29 de marzo de 2000. Los militares 

habían acumulado 1 000 millones de dólares en medicamentos caducados y 

debían destruirlos y reemplazarlos todos en un período de 2-3 años, pero antes 

de empezar con el proceso decidieron hacer pruebas para ver si extendían el 

plazo durante el cual podían seguir utilizando sus medicamentos. La FDA 

realizó pruebas de potencia a más de 100 medicamentos, incluyendo algunos 

que se venden con receta y otros que no la necesitan. Los resultados 

demostraron que el 90 % eran efectivos y seguros hasta 15 años después de 

haber caducado.  

A la vista de estos resultados, Francis Flaherty, antiguo director del programa 

de pruebas concluyó que las fechas de caducidad que pone la industria no 

tienen nada que ver con si el medicamento puede utilizarse después de su 

fecha de caducidad. Flaherty dijo que los laboratorios lo único que tienen que 

hacer es demostrar la potencia y seguridad del medicamento hasta la fecha de 

caducidad que ellos quieran escoger. La fecha de caducidad no significa, ni 

siquiera sugiere, que el medicamento deje de ser efectivo pasada esa fecha. 

Flaherty dijo: "las fechas de caducidad las ponen los productores en base a 

criterios de comercialización, no hay razones científicas, para ellos no resulta 

beneficioso tener los medicamentos en las estanterías durante 10 años, ellos 

quieren que los medicamentos circulen."  

La FDA advirtió que los medicamentos que se incluyeron en el estudio pueden 

no ser representativos porque se trata de medicamentos que se utilizan en 

condiciones de guerra. Por su parte Joel Davis, un exempleado de la FDA que 

fue jefe del departamento que monitorea que se cumpla con las fechas de 

caducidad, dijo que con contadas excepciones, como, por ejemplo, la 

nitroglicerina, insulina y algunos antibióticos en forma líquida, la mayoría de los 

medicamentos duran tanto como los medicamentos que se probaron en el 



estudio de las medicinas caducadas de los militares. "La mayoría de los 

medicamentos se degradan muy lentamente, lo más probable es que usted 

pueda seguir tomando un medicamento que haya tenido en la casa durante 

muchos años, sobre todo si las condiciones de almacenamiento han sido 

adecuadas."  

Consideremos el caso de la aspirina Bayer, Bayer AG pone una fecha de 

caducidad de 2-3 años y dice que después debe tirarse. Sin embargo, Chris 

Allen, vicepresidente de la división de Bayer que hace la aspirina, dice que la 

fecha es muy conservadora y que cuando Bayer analizó aspirinas a los 4 años 

de su producción continuaban teniendo el 100 % de potencia.  

Si este es el caso, ¿por qué Bayer no pone una fecha de caducidad de 4 años? 

Según el Allen no lo hacen porque Bayer cambia el empaquetamiento con 

frecuencia y además tienen programas de mejora continua. Cada cambio 

requiere que se hagan más exámenes de fecha de caducidad, y estudiar cada 

vez la caducidad a los 4 años no sería una cosa muy práctica. Bayer nunca ha 

analizado la potencia de la aspirina más allá de los 4 años, pero Jens 

Carstensen, profesor emérito de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 

Wisconsin y autor del libro más respetado sobre la estabilidad de los 

medicamentos, dijo que él había hecho un estudio de varios tipos de aspirinas 

y la Bayer seguía siendo excelente después de 5 años de su fecha de 

fabricación. 

Es posible que estos simples comentarios nos permitan deducir los miles de 

millones de dólares que la industria obtiene de los consumidores que tiran 

medicamentos que están en perfectas condiciones y compran nuevos porque 

se fían de las fechas de caducidad que pone la industria.  

Hay dificultad en encontrar documentación sobre el riesgo de consumir 

medicamentos que hayan superado su fecha de vencimiento, en adición al 

clásico ejemplo de un grupo de antibióticos (tetraciclinas), cuyo uso luego del 

vencimiento aumenta el riesgo de daño a los túbulos renales, con un cuadro 

conocido como síndrome de Fanconi (acidosis, aminoaciduria y, 

eventualmente, insuficiencia renal).7 

Teniendo en cuenta la tendencia de muchas personas a formar un 

impresionante stock de medicamentos en su hogar, es importante saber que 



algunos productos pueden mantener su estabilidad y por lo tanto, su potencial 

tóxico, por muchos años.  

Tal fue el caso de una intoxicación con teofilina, luego de 35 años de 

almacenamiento en el hogar.8 La determinación de teofilina en los comprimidos 

mostró una estabilidad superior al 90 % –más de 30 años luego de la fecha de 

vencimiento declarada. El caso ilustra la importancia de no subestimar la 

actividad de productos vencidos largo tiempo atrás.  

La estabilidad de los medicamentos depende en buena parte de las 

condiciones de almacenamiento, exposición a la luz, así como cambios 

importantes de temperatura y humedad que son factores que conspiran contra 

una estabilidad óptima.  

Llamativamente, nada más cercano a las condiciones que reinan en una 

ambulancia. Cuál será el efecto sobre la estabilidad de la medicación de 

emergencia que allí se transporta? Un estudio reciente evaluó la estabilidad del 

stock de diazepam (en la forma de jeringas prellenadas con gel rectal) de las 

ambulancias del sistema de emergencias de una ciudad de los EE.UU.  

Habiendo sometido el fármaco a diferentes condiciones controladas 

(congelación-descongelación, exposición a luz intensa temperaturas de 30 y 40 

°C ). En las varias condiciones, la concentración de diazepam siempre excedió 

el 95 % de lo expresado en el rótulo, sin cambios en los excipientes ni en las 

propiedades físico-químicas. La estabilidad del diazepam a 30 °C excedió los 

48 meses.9 

Otra consideración importante surge en el manejo de la anafilaxia: qué sucede 

si la adrenalina disponible ha superado su fecha de vencimiento? Un grupo de 

investigadores evaluó la eficacia de "auto-inyectores" de adrenalina en conejos, 

entre 1 y 90 meses luego de su vencimiento10 y encontró menor actividad y 

biodisponibilidad de adrenalina con los productos vencidos.  

La recomendación de los autores es que si el único medicamento (o inyector) 

disponible se haya vencido, que sea utilizado siempre y cuando no presente 

cambio de color o precipitado, ya que en casos de anafilaxia, el beneficio 

potencial de utilizarlo es mayor que el riesgo potencial de entregar una dosis 

subóptima de adrenalina o de no administrarla en absoluto.  

Otro estudio evaluó la estabilidad de adrenalina en los stocks de farmacias 

hospitalarias de EE.UU. Sobre 220 muestras, solamente una de ellas presentó 



un bajo contenido de adrenalina (26 %) y alto tenor de su isómero d- (10 %): se 

trataba de una ampolla vencida.11 

La Farmacopea de los EE.UU. (USP) ha emitido nuevas recomendaciones a 

los farmacéuticos con respectoa la fijación de fechas de vencimiento para los 

productos que se fraccionen en las farmacias, así como sobre las condiciones 

de almacenamiento en ellas.12 

Una de las consecuencias relativamente frecuentes de las malas condiciones 

de almacenamiento de comprimidos es la modificación de la biodisponibilidad, 

en general, asociada con dificultad en la disgregación y disolución de los 

comprimidos.  

Este fenómeno fue documentado con comprimidos de prednisona.13  

Con respecto a los medicamentos citotóxicos, la información sobre la 

estabilidad a largo plazo es limitada. Se ha publicado que la ifosfamida 

mantiene su estabilidad por 3-5 años luego de su fecha de vencimiento 

declarada.14 Además, las soluciones de ifosfamida a pH 7 son estables por al 

menos 12 h a 40 °C , y si el pH es de 4 o de 10, las soluciones son estables por 

lo menos por 6 h a 37 °C .  

Los preparados comerciales para nutrición oral o enteral han sido evaluados en 

lo referente a la estabilidad de su contenido de caseína y de diversos 

aminoácidos. Varios de estos productos mantuvieron valores compatibles con 

el estándar regulatorio aun superada la fecha de vencimiento.15  

El asunto del posible aumento de la toxicidad de los medicamentos después de 

rebasar su fecha de caducidad es más complejo aun y podría llegar a 

indefinirse si consideramos el asunto con más detenimiento. La mayoría de los 

fármacos son moléculas orgánicas cuya degradación a temperatura ambiente 

es inevitable, aunque como se ha dicho, generalmente no rebasa la 

disminución de la potencia en muchos años después de la fecha de caducidad. 

El problema a evaluar no sería entonces la eficacia del medicamento, sino su 

seguridad, aspecto que también puede invalidar su utilización. O sea, 

admitamos que la mayoría de los medicamentos son eficaces aun después de 

pasados muchos años de la fecha de caducidad, pero... ¿seguirán siendo 

seguros? 

En resumen, las disposiciones y formalidades regulatorias no siempre se 

sustentan en evidencia científica, al menos, es lo que surge del análisis de la 



información publicada. El limitado material no permite efectuar una 

recomendación general. Además, hay importantes implicaciones legales con 

respecto al uso de un medicamento "vencido". La evidencia científica actual 

resulta insuficiente tanto para afirmar como para rechazar la idea de un riesgo 

claro para la salud al utilizar medicamentos "vencidos", retomar estos estudios 

y definir realmente las fechas de vencimiento redundaría en grandes beneficios 

para la economía de nuestro país y de los pacientes.  

Quizás la dimensión ética sea la más compleja y difícil de interpretar y dilucidar. 

La ética clásica maneja 4 principios universalmente conocidos: justicia, 

autonomía, beneficencia y no maleficencia. Si se considera que los 

medicamentos vencidos pueden ser dañinos a la salud humana no debía 

permitirse su uso, y si por el contrario, tal y como se ha demostrado, muchos 

parecen potentes y seguros después de la fecha de caducidad, su destrucción 

impediría hacer el bien a la sociedad, o sea, sería contrario al principio de 

beneficencia. Si cada ser humano toma la decisión particular de usar o no un 

medicamento caducado una vez advertidos los riesgos estaríamos practicando 

el principio ético de la autonomía, o sea, la capacidad de realizar actos con 

conocimiento de causa y sin coacción. El principio de justicia quedaría alterado 

si unos recibieran medicamentos caducados y otros medicamentos sin 

caducar, ya que se entiende que este principio proclama que todos los seres 

humanos tiene iguales derechos para alcanzar lo necesario para su pleno 

desarrollo.16 

La autonomía y la beneficencia define una ética privada de las personas, sus 

acciones morales intransitivas es lo que se denomina "ética de los máximos". 

Hay otra ética que es pública, transitiva, que exige respeto y consideración por 

todos los seres humanos, respeta los diferentes proyectos de vida, las 

relaciones humanas y esta definida por los principios de no maleficencia y 

justicia.  

Se pueden entonces considerar 2 niveles:  

Nivel 1: No maleficencia y justicia "ética de mínimos", de obligación perfecta o 

de justicia. Es la ética pública garante del estado. Es la ética del deber, exigible 

por ley. Es lo "correcto", sustentado en el derecho  



Nivel 2: Autonomía y beneficencia "ética de máximos", de obligación imperfecta 

o de caridad. Es lo "bueno", sustentado en la moral, lo autónomo. Es la llamada 

ética de la felicidad 

En el caso del uso o destrucción de los medicamentos caducados hay 

conflictos entre ambos niveles como se ha visto. En estos casos siempre se da 

primacía al nivel 1, pero sin volver todo nivel 1 negando al 2. Si negamos el 

nivel 2 completamente se llega a la degradación moral de las personas y la 

sociedad, esto en el caso que se maneje siempre en todo momento y para 

todos los medicamentos aun en casos extremos donde se intente salvar una 

vida o curar o aliviar con medicamentos caducados. Lo opuesto, que cada cual 

tuviera la libertad de usar, comercializar o recomendar medicamentos 

caducados o usarlos cuando sea la mejor alternativa de curación o alivio, sería 

negar el nivel 1 convirtiendo todo en nivel 2, lo que conllevaría a una utopía 

liberal y extrema. 16  

Conclusiones  

Es evidente que la relación entre pérdida de potencia terapéutica y fecha de 

vencimiento no es exacta, una gran cantidad de medicamentos mantienen una 

potencia superior al 90 % en un periodo que supera hasta en décadas la fecha 

de vencimiento sin generar una toxicidad importante. Por otro lado, un número 

considerable de fármacos disminuye a niveles subterapéuticos la potencia de 

sus principios activos, otros, aún con buena potencia desarrollan una toxicidad 

considerable.  

Por otro lado, las pérdidas financieras por caducidad de los medicamentos que 

se verifican en los sistemas de salud y en los hogares de los pacientes son 

enormes.  

La industria farmacéutica es el único nivel que se beneficia con las 

caducidades cortas, pues esto genera constantes necesidades en el mercado 

farmacéutico. Existe un grave conflicto de intereses, pues la industria es quien 

fija dicha fecha de vencimiento. 

La catastrófica magnitud financiera y la inseguridad de destruir medicamentos 

realmente sin potencia terapéutica o tóxicos obliga a la reflexión siguiente: 

 Debían reconsiderarse los métodos de evaluación acelerada de la 

estabilidad y tomar en cuenta la vida real de anaquel.  



 Hacer un análisis particular de cada fármaco.  

 La fecha de vencimiento debía ser propuesta por la industria y 

sentenciada por los órganos regulatorios estatales.  

 Un manejo ético ante una partida de medicamentos vencidos, sería 

reevaluar su potencia y toxicidad y, si se mantiene dentro de las 

especificaciones, darle el uso para beneficio de los pacientes. Esto 

siempre que el gasto originado en la reevaluación sea mucho menor que 

la pérdida que significaría destruir los medicamentos. 

 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75152004000300010&script=sci_arttext&tlng=es 

 

 
Laudo confirma que remédios 

estavam vencidos em Santa Cruz - SP 

REMÉDIOS —  Sindicância ainda não acabou 

 

O laudo do Instituto de Criminalística de Marília confirmou que os remédios 

encontrados pelos vereadores José Antônio Fonçatti (PTB) e Israel Benedito de 

Oliveira (PMDB), no Centro Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde de 

Santa Cruz, em novembro do ano passado, estavam vencidos. 

Segundo o laudo, assinado pelas peritas Lucilena Martins Kayo e Patrícia Eloin 

Moreira, os remédios já estavam vencidos na data em que foi protocolado o 

pedido de perícia. 

As peritas apontaram as datas de vencimento de diversos medicamentos, que 

vão desde junho de 1998 até setembro de 2001. Segundo as peritas, os 

remédios não poderiam estar sendo utilizados e se fossem usados após a data 

de vencimento, poderiam ter a eficácia comprometida. 

O laudo foi enviado à Câmara pelo delegado Renato Caldeira Mardegan, que 

realizou a apreensão dos medicamentos. 

 

O vereador José Antônio Fonçatti (PTB) afirmou que na época da apreensão 

as ampolas de anestésico estavam na mesma caixa que outras, de validade 

norm al. “S ó o fato de a adm inistração m anter os rem édios vencidos 

depositados já é crim e”, disse. 



 

Fonçatti já solicitou à prefeitura informações sobre o andamento da sindicância 

aberta para apurar a denúncia. O vereador Israel Benedito de Oliveira afirmou 

que o principal objetivo da administração ao abrir a sindicância era punir os 

vereadores. 

 

Embora a sindicância não tenha sido concluída, a dentista Junko Sato foi 

demitida e foi colocada à disposição da Diretoria Regional de Saúde (DIR) logo 

após o caso se tornar público. Ela foi apontada como denunciante da existência 

de medicamentos vencidos na Secretaria de Saúde, mas nega. 

 

Presidente da comissão de sindicância, o advogado João Gabriel Lemos 

Ferreira afirmou na última semana que apuração ainda não foi concluída. 

“M andei um  ofício para o 1º D istrito P olicial na sem ana passada e na quarta-

feira me disseram que o relatório estava pronto, mas não me encaminharam a 

cópia”, afirm ou. S egundo o advogado, a secretária m unicipal de S aúde Luizete 

Alexandre Pereira deveria estar verificando o fato na sexta-feira. 

 

Ferreira achou o laudo enviado à C âm ara “m eio vago e insatisfatório”. “A cho 

por hora insuficiente. Quero analisar com cautela, analisar com o prefeito e 

concluir a sindicância”, explicou. O  advogado inform ou que tam bém  solicitou à 

delegacia os depoimentos das testemunhas do caso. “N ós ouvim os algum as 

pessoas, mas eu queria comparar os depoimentos. Mandei o ofício dia 11 e 

não obtive a reposta. Talvez até tenha chegado à prefeitura porque foi em 

nom e do prefeito, m as estou aguardando para concluir”, disse. 

 
http://www2.uol.com.br/debate/1098/cidade/cidade04.htm 
 



FISCALIZANDO A SAÚDE DE DIADEMA-SP 

06/06/2006 - 17h11min - Ver. Lauro Michels 

 

A saúde pública de Diadema está um caos. Filas intermináveis nos hospitais e 

UBSs, exames demoram meses para serem feitos, o sistema telefônico que 

marca as consultas é uma lástima. Não há médicos e remédios. Até coisas 

simples como papel toalha e fichas faltam. Esse é o reflexo de uma 

administração incompetente. 

 

Contudo, existem políticos preocupados com esses problemas, que 

desempenham com responsabilidade suas atribuições. Esse é o compromisso 

do Vereador Lauro Michels.  

 

Exemplo disso são as diversas intervenções realizadas pelo jovem vereador, 

como no caso dos remédios vencidos no almoxarifado da Prefeitura. Depois de 

uma denúncia anônima, Michels foi até o local e constatou que havia um lote 

inteiro de medicamentos vencidos, que iriam ser incinerados. O pior, é que 

dentre os medicamentos vencidos havia alguns que ainda estavam dentro do 

prazo de validade. É o dinheiro dos contribuintes sendo queimado. O Ministério 

Público e a Polícia Civil foram informados do fato e apreenderam alguns 

medicamentos. Também foram instaurados inquéritos, civil e criminal, para 

apurar os fatos.  

 

Depois desse episódio, o Vereador Lauro Michels passou a acompanhar de 

perto as reclamações da população. Fez diversas visitas às UBSs e hospitais 

do município, e percebeu que a situação era pior do que parecia.  

 

Também fez criticas às cooperativas de médicos que prestam serviços em 

Diadema, pois muitos deles abandonaram seus postos de trabalho, deixando a 

população sem atendimento. O principal culpado desse problema é a própria 



Prefeitura, que negociou mal os contratos com as cooperativas, sem falar no 

atraso de meses no pagamento dos salários desses prestadores de serviços.  

 

Diante disso, o Poder Executivo enviou à Câmara um projeto que previa um 

abono aos médicos, como forma de atenuar a evasão de médicos no 

município. Mas na verdade trata-se de outro paliativo, que em nada irá alterar o 

caos instalado no sistema municipal de saúde. Mais uma vez o Vereador Lauro 

Michels se manifestou contra a propositura, ressaltando que o abono deveria 

ter sido estendido a todos os funcionários da saúde, como auxiliares e técnicos 

de enfermagem, enfermeiras e atendentes, como medida de justiça.  

 
http://www.cmdiadema.sp.gov.br/index.php?p=noticias&n=558&o=edil16 
 

 

 

MEDICAMENTOS VENCIDOS - Conselho Municipal de Saúde de B. 
Horizonte-MG 

Saúde vai encaminhar o caso à PF 

O Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte(CMSBH), aprovou a 

concessão da verba de R$ 1,4 milhão para que o Hospital São Francisco, no 

Bairro Concórdia, adquira equipamentos de laboratório, tomógrafo, entre 

outros, visando aparelhá-lo melhor no atendimento da clientela do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A reunião foi realizada no início da noite de ontem no 

auditório da Secretária Municipal de Saúde. 

 

Os integrantes do CMSBH debateram também os cerca de 10 caminhões de 

medicamentos, de 30 tipos diferentes, encontrados no último dia 20, no 

almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, na Rua Caldas da Rainha, 

Bairro São Francisco, a maioria com a data de validade vencida, enquanto que, 



nas unidades de saúde da PBH, é flagrante a falta de medicamentos para as 

populações carentes. 

 

De acordo com o presidente do CMSBH, Cléber das Dores de Jesus, o 

Conselho havia convocado o secretário de Estado da Saúde, Marcus Caetano 

Pestana, integrantes do Conselho Estadual da Saúde e da Fundação Ezequiel 

Dias, além do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais 

(Sind-Saúde), mas apenas o presidente da última entidade, Renato Barros, 

atendeu à convocação. 

 

Ele ressaltou que a entidade solicitou à SES um relatório circunstanciado sobre 

a quantidade e a especificação dos medicamentos apreendidos no seu 

almoxarifado, e o órgão ficou de entregá-lo em 30 dias. Também vai exigir uma 

explicação de como é feita a distribuição dos medicamentos da Secretaria de 

Estado para a Municipal. 

 

O Conselho promete fazer representação junto à Polícia Federal para que abra 

inquérito, possibilitando a a investigação e punição dos culpados e vai acionar 

o Ministério da Saúde, solicitando auditoria sobre o caso. 

 

Fonte: Diário da Tarde - 11/11/2005 

 
http://www.smp.org.br/atualizacao/view.php?id=1772 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smp.org.br/atualizacao/view.php?id=1772


MEDICAMENTO VENCIDO 
Por: Antonio Celso da Costa Brandão 

MEDICAMENTO VENCIDO – DESTINO AMBIENTALMENTE CORRETO  
 

A campanha com o slogan acima, cuja proposta é incentivar o descarte correto 

de medicamentos vencidos, foi lançada no dia 13 de julho. Uma parceria entre 

a Prefeitura de Porto Alegre (através do Comitê Gestor de Educação 

Ambiental) e a Pharma & Cia –  Farmácia de Manipulação, permitiu a 

viabilização desse projeto. Beto Moesch, secretário municipal do Meio 

Ambiente, salientou os principais riscos ambientais do descarte incorreto de 

medicamentos vencidos, destacando a importância de buscar parcerias entre o 

poder público e a sociedade para a educação am biental: “esperam os que esta 

iniciativa sirva de incentivo para que as demais instituições venham a aderir a 

esta idéia, exem plo de cidadania”. A  cam panha tem  com o objetivo principal 

conscientizar a população sobre a importância de adotar um destino 

ambientalmente correto para os medicamentos vencidos, visando ainda a 

formação de uma consciência ecológica direcionada à adoção da coleta 

seletiva e reciclagem do lixo. A Pharma & Cia abriu as portas de suas unidades 

para a coleta destes produtos, que serão depois encaminhados à Central de 

Resíduos Pró-Ambiente, licenciada pela FEPAM, evitando a contaminação do 

solo, água e ar. Para saber mais clique em: 

 http://www.pharmaecia.com.br/pharmaecia/ Fonte: Jornal do Commercio/RJ. 

 
http://www.pharmaecia.com.br/pharmaecia/ Fonte: Jornal do Commercio/RJ. 

 

 

 

 

 



EVITE SANCIONES POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
 
Medicamentos Vencidos 

 

Se recuerda a los asociados que en el marco de las disposiciones legales 

vigentes y en virtud de las exigencias de la A.N.M.A.T., debe tener a los 

medicamentos vencidos en un lugar separado del resto de los otros 

medicamentos, destinado exclusivamente a ellos. Estos medicamentos deben 

estar en una caja perfectamente identificada.  

SUGERENCIA: Dado que muchos medicamentos vencidos son recibidos por 

los laboratorios, es aconsejable tener dos cajas, a saber: 

A) Una caja con medicamentos vencidos que diga: 

“m edicam entos vencidos no com ercializables"  

Esta se puede mandar al Colegio para enviar al horno pirolítico. 

 

B) Otra caja con medicamentos vencidos que diga:  

"MEDICAMENTOS VENCIDOS PARA DEVOLVER A LABORATORIO" 

 

CONVENIO PARA DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS VENCIDOS  
 

La Confederación Farmacéutica Argentina, acerca de la implementación del 

Convenio de Medicamentos Vencidos, informa a las FARMACIAS que: 

(1) Hasta el 15 DE OCTUBRE DE 2000, las droguerías deberán informarles a 

las farmacias la semana en que podrán devolver los medicamentos 

vencidos. 

(2) A partir del 01 DE NOVIEMBRE DE 2000 las farmacias deberán utilizar 

únicamente el formulario detallado en el Anexo I (remitido por duplicado, 

numerado, según exigencias de la AFIP), para enviar los medicamentos 

vencidos a las Droguerías. Mientras tanto, y para dar tiempo a la confección 

de dicho documento, las farmacias podrán utilizar los formularios que 

actualmente usan para remitir a las droguerías los medicamentos vencidos 

hasta el 01-11-2000. 

(3) Los productos refrigerados se podrán devolver una vez vencidos siempre 

que en el momento de realizada la venta no se hubiera informado lo 



contrario, mediante documentación escrita del Laboratorio a la Droguería y 

de esta a la Farmacia. 

(4) Las Droguerías recibirán de los Laboratorios medicamentos hasta con siete 

(7) meses de anticipación a la fecha de vencimiento. 

(5) Las Farmacias recibirán de las Droguerías medicamentos hasta con seis (6) 

meses de anticipación a la fecha de vencimiento. 

(6) Todas las partes se comprometen a trabajar para que el Acuerdo sea 

adoptado por el total de la Industria y no solo por las Distribuidoras. 

 

RESIDUOS PATOLÓGICOS  
Se recuerda, que conforme a las disposiciones municipales vigente sobre 

residuos patológicos y en función del acuerdo alcanzado entre la Municipalidad 

de Santa Rosa y el Colegio Farmacéutico, las farmacias deberán llevar a la 

sede del Colegio Farmacéutico los medicamentos, especialidades medicinales, 

drogas y formulas magistrales vencidas. Residuos que posteriormente 

recolectará el servicio municipal. 

Este acuerdo tiene un alcance extensivo para aquellas farmacias que se 

encuentren radicadas en el interior de la Provincia y que no cuenten en sus 

localidades con horno pirolítico. 

También se recuerda que cuando se tenga que mandar como residuo un 

psicofármaco o un estupefaciente, previamente debe darse de baja de los 

registro de la farmacia con la debida intervención del departamento de farmacia 

de la subsecretaría de salud. 

 

 

Vidas en peligro 

Falsos medicamentos son producidos en 

laboratorios clandesdestinos que operan en el país. 

 



Por Francisco Mauricio Martínez 

 

El negocio de las medicinas no ha escapado a las grandes mafias que operan 

en el país, a raíz de ello durante los últimos tiempos se han dedicado a producir 

en laboratorios clandestinos “m edicam entos” falsos, los cuales tienen la 

apariencia física de productos de marca, y son expendidos en farmacias y 

droguerías de todo el territorio. 

Las investigaciones de las fuerzas de seguridad concluyen en que este es un 

negocio en el cual se juegan muchos millones de quetzales, y donde se cree 

están involucrados desde funcionarios públicos hasta empresarios privados, 

como propietarios de droguerías, farmacias y dueños de imprentas. 

 

Negocio redondo 

 

Los allanamientos efectuados por medio del Servicio de Investigación Criminal 

(SIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) han llevado a los investigadores a 

desarrollar la hipótesis de que el mejor negocio gira alrededor de los 

m edicam entos vencidos. “E stos son obtenidos a precios muy bajos y a gran 

escala”, indica M ynor M elgar, fiscal de D elitos contra la P ropiedad Intelectual. 

En este sentido, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el 

Ministerio de Salud Pública son los principales abastecedores de estas bandas, 

pues en los envases de lotes de medicamentos confiscados y que aún no han 

sido adulterados en el m om ento del hallazgo se puede leer todavía “P roam -

IG S S ”. S in em bargo, tam bién han sido encontrados m edicam entos de otros 

laboratorios. 

Para introducir nuevamente al mercado estos productos, los responsables de 

los laboratorios clandestinos le borran donde se lee “P roam -IG S S ”, así com o la 

fecha de vencimiento. A un porcentaje de éstos le colocan un nuevo empaque 

para cambiarle apariencia. 

Los investigadores consideran que en estos casos se encuentran involucrados 

empleados y funcionarios públicos. Sin embargo, Sergio Valdez, asesor de 

medicamentos del Ministerio de Salud, dice que han efectuado controles 

cruzados para determinar si los productos que van a la red hospitalaria han 



salido de estos lotes. “N o hem os encontrado una cantidad significativa, aunque 

ha de haber fuga com o en cualquier em presa”, apunta. 

El funcionario considera que existen muchas fuentes de donde estas bandas 

pueden obtener los cargamentos de m edicinas vencidas. “C reem os que van 

desde los servicios de salud hasta los m ism os proveedores”, indica. 

Las medicinas vencidas no son negocio exclusivo de esta bandas. Para 

aumentar sus ganancias también han montado laboratorios, algunos 

rudimentarios y otros con cierta tecnología, en los cuales producen imitaciones 

de medicamentos originales. Algunos de éstos son fabricados con ingredientes 

similares a los que contiene la fórmula original. 

Sin embargo, el principal defecto de estas medicinas es que no contienen el 

componente activo que es el más importante, porque es el que combate la 

enferm edad. “N o le va a producir ningún efecto, el m al no va ceder y luego 

vendrán las com plicaciones”, indica B enjam ín Jacobs, presidente del C olegio 

de Médicos y Cirujanos de Guatemala. 

En uno de estos laboratorios clandestinos se encontraron lotes de ampollas de 

agua destilada, a las cuales se les había colocado identificación de 

m edicam entos. “Le borraban el nom bre y le ponían el de otro producto”, indica 

Melgar, fiscal encargado de investigar este tipo de delitos. 

 
La punta del hilo 

 

Un laboratorio clandestino allanado el 8 de julio recién pasado en la 5ª. calle 2-

19, colonia El Tabacal, zona 5 de Villa Nueva, permitió a los investigadores 

desenredar una de las redes más completas descubiertas hasta el momento. 

Después de este operativo los investigadores han efectuado otros ocho 

allanamientos relacionados con el caso. 

Durante el cateo fue detenido el salvadoreño Alexis Saravia, quien se identificó 

con una cédula extendida en Moyuta, Jutiapa. Al sindicado le aparecen seis 

ingresos a las cárceles por el delito de contrabando. Sin embargo, días 

después logró su libertad al pagar una fianza de Q30 mil. 

En los expedientes del MP consta que en el lugar se encontraron varias 

máquinas, entre ellas, una que es utilizada para llenar envases con líquidos, y 

otra para cambiar las fechas de vencimiento en los productos. También fueron 



encontrados lotes de diferentes laboratorios, así como del IGSS y de la red 

hospitalaria. 

Pero lo que más llamó la atención a los investigadores fue una mesa sobre la 

cual estaba una gran cantidad de cápsulas, las que eran llenadas con un 

producto desconocido en polvo. También había empaques de medicamentos, 

así com o rollos de “estíckers” para poner el p recio en las cuales se leía “C olón”. 

En el sitio se encontraron documentos, entre éstos, facturas donde se 

indicaban los nombres y ubicación de tres empresas que se dedican a la 

impresión, y donde se cree fabrican las etiquetas y empaques de los 

medicamentos que allí se producen. 

La misma investigación, según el MP, permitió dar con un laboratorio ubicado 

en la colonia Tikal I, zona 7. Esta empresa opera legalmente. Sin embargo, el 

ente investigador sospecha que aquí se fabrican medicamentos falsificados, 

entre éstos, un lote de ampollas, las que son analizadas, debido a que se 

sospecha que están adulteradas. 

Las pistas encontradas en el laboratorio clandestino de Saravia también 

llevaron a los investigadores a una droguería ubicada en la colonia El Mirador, 

zona 11. Allí se decomisaron, según las estimaciones del MP, varios lotes de 

medicamentos que suman 4 millones. 

Según se estableció, de aquí se reparte la medicina a varios departamentos del 

país y por este hecho se le dictó arresto domiciliario a una persona. 

Las evidencias recabadas por los investigadores, entre ellas un documento 

donde aparece el nombre de Saravia, los llevaron a una farmacia ubicada en 

La Comunidad, Mixco. En este negocio se encontró un lote de medicamento 

vencido, y otro que venía de un dispensario municipal de Escuintla. 

Después de este hallazgo los detectives descubrieron que esta medicina venía 

de dicho dispensario, el cual lo había obtenido de un laboratorio farmacéutico 

con las prerrogativas de precios que obtiene una institución que se dedica a 

atender a personas pobres. 

Lo investigado hasta el momento muestra que son pocos los medicamentos 

que han escapado a ser reproducidos por estos laboratorios clandestinos. 

Lotes de Viagra, han sido encontrados listos para ser enviados al mercado y 

posteriormente a sus clientes. 

 



“E s un engaño al paciente” 
 

Provocan reacciones adversas que pueden ser leves o severas  

El presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Benjamín Jacobs, dice que el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe ejercer mejores controles, 

ya que para eso tienen oficinas específicas. “E s el rector en cuanto a la 

atención de la salud del país”, subraya.  

- ¿Cómo afecta la salud de las personas los medicamentos expendidos por 

laboratorios clandestinos? 

Cuando se atacan infecciones o se dan tratamientos agudos y peligrosos, si no 

se da la dosis exacta de medicamento la infección no va a ceder. 

Se pone en peligro la vida del paciente si los medicamentos no tienen las dosis 

que citan tener, sobre todo que son muy bajas. 

Es un engaño al paciente, porque aunque le vendan más barato el producto, lo 

están engañando pues no le están dando lo que están diciendo. 

- ¿Y qué puede pasar cuando estos medicamentos tienen sustancias que no se 

indican en los prospectos...? 

Puede haber complicaciones o reacciones secundarias a los medicamentos y 

las personas no saben a qué se deben, pues a veces es una reacción a ciertas 

sustancias que contienen los medicamentos y nadie explica el por qué de 

determinadas reacciones, las cuales pueden ser leves o severas. 

- Y los productos vencidos, ¿cómo pueden afectar la salud? 

La fecha de vencimiento de la mayoría de medicamentos contemplan suficiente 

tiempo para que se mantengan activos, después de esos plazos anotados, y 

por lo tanto no hay ningún problema. 

En estos casos no es que se vuelvan tóxicos, sino que pierden su eficacia en 

los tratamientos. 

- O sea que el paciente no está recibiendo el tratamiento médico indicado... 

Se le está dando al enfermo algo que no le va a producir ningún efecto, porque 

perdió la biodisponibilidad o sea la cantidad disponible para actuar. 

El problema es que, por ejemplo, uno cree que le está dando un medicamento 

de 500 miligramos y lo que pasa es que en realidad ya no es esa cantidad, sino 

únicamente 200 o 300 miligramos. 



Este es el problema de los medicamentos vencidos, y no que se vuelvan 

tóxicos. 

- ¿Y los que entran de contrabando, sin registro sanitario...? 

Aquí el problema es más para las compañías que pagan impuestos por los 

derechos de los medicamentos que venden. 

Los otros podrán vender más baratos los productos, porque no están pagando 

esos derechos; entonces, es una práctica desleal. 

Cuando hay contrabando no se sabe si cumplen con las normas de calidad y 

pueden resultar hasta perjudiciales estos medicamentos. 

- ¿Y qué opina de que una buena parte de estos medicamentos provenga del 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de los hospitales del Ministerio de 

Salud? 

El que debería controlar esto es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, porque es el rector en cuanto a la atención de la salud del país. 

Su obligación es el control de los laboratorios y medicamentos, ya que tiene 

oficinas específicas donde se llevan los registros sanitarios de las pruebas en 

las cuales se evidencia que los medicamentos funcionan. 

 
http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2004/agosto04/220804/dreportaje.shtml 

 

 

 

PROGRAMA DE PESQUISA DE 
MEDICAMENTOS ILEGÍTIMOS 

 

A rtículo publicado en “S alud para T odos”. A ño 12, n° 123, m arzo de 2004  

 

El Programa de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos (PPMI), desarrollado por 

la ANMAT, cuenta con profesionales especializados que inspeccionan 

establecimientos de todo el país, con el fin de combatir la comercialización 

irregular de fármacos. Su implementación ha permitido que, en los últimos 

años, el expendio de medicamentos falsificados haya disminuido notablemente. 

En mayo de 1997, la opinión pública se vio conmovida por la aparición, en los 

medios masivos, de informaciones a grandes titulares que daban cuenta de la 



existencia en el mercado de medicamentos ilegítimos. La alarma se extendió 

rápidamente, y con ella la desconfianza de los consumidores que debían 

concurrir a las farmacias para adquirir especialidades medicinales. 

Aunque con cierta dosis de exageración, las noticias revelaban el surgimiento 

de un fenómeno que cobró gran fuerza en esos días: la aparición de bandas 

que, en locales no habilitados o simples galpones, producían fármacos 

destinados al tratamiento de diversas enfermedades, algunas de ellas graves 

(epilepsia, mal de Parkinson, etc.). La mayoría de esos productos no contenían 

los principios activos correspondientes, o los poseían en una proporción menor 

a la autorizada. 

Pocos días después, y con el objeto de brindar una urgente respuesta ante ese 

grave problema, se implementó el Programa de Pesquisa de Medicamentos 

Ilegítimos (PPMI), en el marco de un convenio técnico-científico acordado por 

la autoridad sanitaria nacional, el sector farmacéutico industrial y las 

asociaciones profesionales. De esta manera, se otorgó a la ANMAT la facultad 

de realizar inspecciones en establecimientos de todo el país, a fin de 

contrarrestar el comercio de medicamentos apócrifos. Estos procedimientos 

incluyen tanto a establecimientos sanitarios (farmacias, botiquines de farmacia, 

droguerías, distribuidoras, clínicas y sanatorios privados), como a aquellos que 

no requieren habilitación de la autoridad sanitaria (kioscos, puestos de feria, 

distribuidoras mayoristas, etc.).  

Es decir, a pesar de que la incumbencia original de la ANMAT sólo incluye la 

fiscalización de los medicamentos en su etapa de producción, mediante este 

Programa se le otorgó competencia para realizar esa actividad una vez que las 

especialidades medicinales se encuentran en su etapa de comercialización.  

Así comenzó un proceso que ya lleva casi siete años. Actualmente, integran el 

Programa un grupo de profesionales farmacéuticos, asistidos por personal 

administrativo. También participan funcionarios que realizan tareas de 

inteligencia, quienes trabajan en forma conjunta con agentes de la Policía 

Federal, sobre todo en los allanamientos a locales clandestinos.  

Por su parte, la Justicia también ha asumido su responsabilidad en la 

investigación de estos delitos. Por una decisión de la Procuraduría General de 

la Nación (Resolución 54/1997), se formó una Comisión de Fiscales que lleva 

adelante las acciones de su competencia. Cuando se verifican ilícitos, las 



actuaciones son derivadas a los Juzgados Federales correspondientes, los 

cuales se encargan de llevar adelante las actuaciones y penalizar a los 

infractores. 

Asimismo, para que las inspecciones puedan realizarse, es necesaria la 

participación de las autoridades sanitarias provinciales, pues éstas deben 

extender, en cada oportunidad, una autorización para que los procedimientos 

puedan llevarse a cabo. 

Si bien las tareas se iniciaron originalmente con el fin de desbaratar el comercio 

de especialidades medicinales falsificadas, en los procedimientos que se llevan 

a cabo también se detectó el expendio de: 

 

- Medicamentos vencidos. 

 

- Medicamentos sin número de lote y/o fecha de vencimiento. 

 

- Medicamentos con número de lote y/o fecha de vencimiento 

adulterados. 

 

- Muestras médicas 

 

- Especialidades medicinales destinadas a comercializarse 

exclusivamente en instituciones. 

 

- Productos no autorizados por la ANMAT. 

 

- Preparaciones que no se corresponden con la definición de preparados 

magistrales. 

 

- Medicamentos retirados del mercado por la ANMAT (robados, 

ingresados al país de contrabando, elaborados por laboratorios no 

habilitados, que no cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura, 

etc.). 

 



El Programa en la actualidad 
 
El intenso trabajo realizado por los inspectores de la ANMAT ha permitido que 

las irregularidades detectadas hayan ido disminuyendo permanentemente 

desde la puesta en funcionamiento del Programa de Pesquisa de 

Medicamentos Ilegítimos. Esta conclusión surge de manera inequívoca si 

tenemos en cuenta que en 1997 se detectaron productos comercializados 

ilegítimamente en el 76,5% de los establecimientos inspeccionados, mientras 

que esa situación sólo se registró en el 24,50% de los locales pesquisados 

durante 2003. 

Con referencia al porcentaje referido al año último, aquél surge al calcular que, 

sobre un total de 2937 procedimientos realizados en distintos locales, en 719 

se detectaron diversas irregularidades. 

 
http://www.anmat.gov.ar/Publicaciones/pesquisa_medicamentos.htm 
 

 

MEDICAMENTO FALSIFICADO E COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO 

INTRODUÇÃO 

 

Desde meados do ano de 1994 uma das principais temáticas tratadas pelo 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do 

Consumidor de Curitiba - Caoprodec e de atuação da Promotoria de Justiça de 

Defesa do Consumidor de Curitiba - Prodec, tem sido a relacionada aos 

medicamentos. A questão foi um dos temas tratados por ocasião do 

"ENCONTRO INTERESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
CONSUMIDOR", Paraná/Santa Catarina, realizado nas cidades de União da 

Vitória e Porto União, de 30/05 a 01/06/96. 



Se o tema não é novo para o Ministério Público, o recente aparecimento de 

medicamentos falsificados, adulterados ou vencidos, e a prática da "desova" 

desses produtos, põem em evidência a questão. 

No âmbito da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, foi 

instaurado a partir de 1994, um procedimento visando apurar as diversas 

questões pertinentes aos medicamentos, de diversas ordens, tais como: 

registro, comercialização, fiscalização, competência legislativa, etc. 

Apurou-se que variadas são as normatizações aplicáveis (leis, decretos, 

portarias, etc.), relevando destacar a legislação básica e fundamental, qual 

seja, a Lei Federal nº 6.360/76, regulamentada pelo Decreto nº 79.094/77. 

No aspecto penal, basicamente os ilícitos previstos no Código Penal estão 

inseridos no capítulo que trata dos crimes contra a saúde pública e, 

principalmente, os delitos contra as relações de consumo previstos na Lei nº 

8.137/90. 

Extrai-se da normatização referida, em essência, o seguinte:  

1°) - qualquer dos produtos pertencente à classe medicamentosa, ou seja, que 

possui efeitos terapêuticos, só pode ser industrializado, exposto à venda ou 

entregue ao consumo, mesmo que importado, depois de previamente 

registrado no Ministério da Saúde; 

2°) - o desatendimento ao requisito do prévio registro implica em tornar o 

produto impróprio para o consumo, acarretando administrativamente a sua 

interdição (e em muitos casos a sua imediata inutilização) e até a interdição 

parcial ou total do estabelecimento industrial ou comercial, conforme o caso; 

3°) - que a ausência do registro junto ao Ministério da Saúde implica em prática 

de crime, sem prejuízo das medidas cíveis cabíveis (Código de Defesa do 

Consumidor e demais legislações cíveis). 

Nesses casos as vigilâncias sanitárias tem agido, sendo corriqueiro verificar-se 

a prática da interdição de certos lotes dos produtos. É por vezes necessária a 

atuação do Ministério Público a fim de que a interdição de produtos extrapole a 

esfera administrativa, propondo-se ações civis.  

II - DOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS E ADULTERADOS 

a - Dos fatos. 
Recentemente a sociedade brasileira foi surpreendida por notícias de 

irregularidades envolvendo medicamentos, mais especificamente o Androcur, 



usado no tratamento de câncer na próstata, e o Microvlar, o anticoncepcional 

tido como de maior consumo no país, os quais não apresentavam o princípio 

ativo na sua formulação. 

Com relação ao Androcur o problema foi detectado no Hospital das Clínicas de 

Curitiba e no Hospital Universitário de Londrina. Os medicamentos falsificados 

teriam sido adquiridos de distribuidoras, tendo uma delas fornecido para ambos 

os nosocômios. Porém, todas elas negam que tenham distribuído tais 

estoques. A dificuldade na investigação dos fatos resulta de que, até então, 

não era obrigatória a inclusão do número do lote na nota fiscal de venda. Hoje 

o é, em face da Portaria Ministerial nº 2.814/GM, de 29.05.98. 

Já com relação ao Microvlar, medidas coletivas visando, entre outras, a 

reparação das vítimas, deverão ser adotadas no Estado de São Paulo, onde foi 

instaurado inquérito civil público no âmbito do Ministério Público Federal. 

Diz-se que certa quantidade do anticoncepcional Microvlar era "placebo", 

composto de farinha, que objetivava testar máquinas industriais e que tais 

"produtos" foram desviados indevidamente, sendo comercializados. 

No Paraná os casos que chegarem ao conhecimento do Ministério Público 

deverão ser objeto de tomada por termo das declarações da sedizentes 

vítimas, cujos termos deverão ser encaminhadas à Vigilância Sanitária para 

adoção das medidas administrativas junto ao estabelecimento onde foi 

adquirido o medicamento. 

Caso a pessoa declarante possua prova do consumo do medicamento, tal 

como a embalagem vazia ou incompleta (blister), o termo de suas declarações 

será encaminhado ao Ministério Público Federal em São Paulo, para que sirva 

como elemento de prova no inquérito civil referido.  

Na hipótese de ação individual a ser proposta pela vítima, as diligências 

levadas a efeito pela Vigilância Sanitária poderão lhe servir de elementos. 

 
b - Das medidas legislativas adotadas. 
Em seguida a tais fatos desencadeou-se inúmeras notícias acerca da 

falsificação de medicamentos, causando grande preocupação em todo o 

público consumidor e também nos vários segmentos estatais relacionados com 

a questão. Assim é que foi concebida, em caráter de urgência, a Lei Federal nº 

9.677, de 2 de julho de 1998, publicada no D.O.U. nº 125, de 03 de julho de 



1998, p. 1. Seção 1, que alterou os artigos 272 a 277, Capítulo III, do Código 

Penal, referente aos crimes contra a saúde pública, ora proporcionando nova 

redação do tipo penal, ora alterando a pena aplicada, pretendendo tornar esses 

crimes como hediondos, intento ao qual, entendemos, não se consumou, pois 

que não passou do enunciado da lei. Em razão desse fato, editou-se, em 

seguida, a Lei nº 9696, de 20/08/98, publicada no DOU nº 160, de 21.08.98, p. 

1., a fim de que fosse incluidos os delitos previstos no artigo 273, caput, e § 1º, 

§ 1º - A e § 1º - B, como hediondos na Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, 

também alterada pela Lei nº 8930, de 6/9/94. 

As medidas adotadas pela Vigilância Sanitária Estadual ante as denúncias de 

falsificação de medicamentos servem de base para a instauração de inquérito 

policial objetivando viabilizar ação penal contra os responsáveis. 

c - Dos medicamentos com prazo de validade vencido - a prática 
generalizada do abandono - conseqüências penais. 
Em razão da intensa fiscalização que tem sido desenvolvida pelas vigilâncias 

sanitárias (municipais, após instruções e informações do Centro de 

Saneamento e Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde - 

Regionais de Saúde), junto aos estabelecimentos de vendas a varejo 

(farmácias) e no atacado (distribuidoras e fabricantes), tem havido algumas 

prisões em flagrante de responsáveis por esses estabelecimentos, em razão 

das irregularidades encontradas, notadamente de produtos sem registro no MS 

e/ou com prazo de validade vencido. 

Isto porque o fato de se "vender, ter em depósito para vender ou expor à 

venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em 

condições impróprias ao consumo" é crime contra as relações de consumo, 

previsto no artigo 7°, inciso IX, da Lei Federal n° 8.137/90, cuja pena é de 

detenção de 2 (dois) a 5 (cinco) anos ou multa. Tal figura penal, inclusive, 

prevê a modalidade culposa, no parágrafo único desse mesmo artigo. 

Observe-se que se trata de uma norma penal em branco que será integrada 

pelo disposto no art. 18, §6º e incisos do Código de Defesa do Consumidor (e 

pela legislação sanitária mencionada no auto de infração então lavrado), por 

definir quais sejam os produtos que são "impróprios ao consumo", e 

determinarem a natureza de tais "impropriedades". 



Ante a possibilidade de se responder pelo delito antes referido, com a 

finalidade de não se ter em depósito tais medicamentos, e ignorando talvez 

como proceder com eles, o fato tem ocasionado a prática reiterada de se 

abandonar esses medicamentos em terrenos baldios ou locais públicos, nos 

quais, muitas das vezes, são incinerados, tudo com o objetivo de se descartar 

desses produtos (desova). 

Daí que o procedimento pelo fato do abandono de resíduos sólidos, 

provenientes de serviços de saúde, portos e aeroportos, é regulamentado pela 

Resolução Conama nº 05, de 05 de agosto de 1993, que determina que deve 

haver o encaminhamento para tratamento em local licenciado pelo órgão 

ambiental competente, estabelecendo no Anexo I, Grupos A e B, a 

classificação dos resíduos que apresentam "risco potencial à saúde pública e 

ao meio ambiente, devido a presença de agentes biológicos", onde se inserem 

os resíduos farmacêuticos, tais como medicamentos vencidos, contaminados, 

interditados ou não utilizados, dentre outros. 

O descarte, puro e simples, importa na responsabilização penal em face do 

previsto na Lei Federal nº 9.605, de fevereiro de 1998 (que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente). Veja-se a redação do art. 56: 

"Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, comercializar, fornecer, 

transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio 

ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos 

seus regulamentos: 

Pena: reclusão, de uma a quatro anos, e multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou 

substâncias referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as 

normas de segurança." (Os grifos são nossos). 

Como se trata de norma penal ambiental em branco, e que indiretamente tutela 

as relações de consumo, a citada Resolução CONAMA nº 5 integra o 

dispositivo penal em referência. 

 
III - DAS RECOMENDAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

 



Visando orientar os denominados "estabelecimentos prestadores de serviços 

de saúde" (que seriam os hospitais, as clínicas, as farmácias, os postos de 

saúde, etc), o Instituto de Saúde do Paraná/Centro de Saneamento e Vigilância 

Sanitária expediu nota pela qual lembra aos responsáveis técnicos e 

proprietários de tais estabelecimentos que deve ser observada a Resolução nº 

5, de 5 de agosto de 1993, do CONAMA - Conselho Nacional de Meio 

Ambiente, a qual estabelece em seu art. 4º que: 

"caberá aos estabelecimentos já referidos o gerenciamento de seus 

resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final, de forma a 

atender aos requisitos ambientais e de saúde pública."  

A nota em questão lembra ainda que, segundo o anexo I da referida resolução, 

os resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, 

interditados ou não utilizados) são tidos como representativos de risco 

potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido as suas características 

químicas, pelo que devem ser encaminhados para local com licença para 

tratamento de resíduos perigosos e industriais, informando ter conhecimento de 

três locais: 

- Central de Tratamento de Resíduos Industriais - CTRI, com sede na rua dos 

Palmenses 4.005, Cidade Industrial de Curitiba, fone (041) 843-3123, podendo 

o contato ser feito com o Engº Luiz Renato Iurk; 

- Ciba Geigy Química S.A., localizada no município de Taboão da Serra-SP, 

fone (011)79689722, Eng° Fábio Marone Colella; 

- Bayer S.A., localizada no Rio de Janeiro, fone (021) 762-5536, Eng° Fernando 

Altino Rodrigues. 

Ao final de seu expediente, lembrando não ser possível o descarte em locais 

não autorizados pelos órgãos ambientais de saúde pública, a Vigilância 

Sanitária orienta os estabelecimentos farmacêuticos como proceder com os 

medicamentos com prazo de validade vencido e os demais resíduos da 

atividade, ou seja, de que não podem permanecer nas prateleiras ou em 

estoque próximo aos demais produtos que ainda têm condições de serem 

comercializados. 

Sugere que se embalem tais produtos em caixas com lacre assinado pelo 

farmacêutico que responde como responsável técnico pelo estabelecimento, 



ficando guardados em locais seguros, longe das prateleiras, até o momento de 

encaminhamento ao destino final na unidade de tratamento. 

Os medicamentos e resíduos embalados devem ser objeto de ata discriminada 

(nome de fantasia do produto, quantidade, lote, fabricante, motivo de não poder 

mais ser utilizado, etc), a qual deverá ser apresentada por ocasião das 

inspeções de rotina da Vigilância Sanitária.  

 
IV - DAS OBSERVAÇÕES QUANTO ÀS RECOMENDAÇÕES DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Entendemos que as orientações dadas merecem alguns reparos que, aliás, já 

foram objeto de sugestão ao CSVS da SESA, ou seja: 

- de que a responsabilidade de recolhimento e encaminhamento ao destino 

final dos resíduos farmacêuticos, em se tratando de medicamentos com 

validade vencida, é da indústria produtora do medicamento, que diretamente ou 

por intermédio das distribuidoras, deverá proceder o recolhimento periódico dos 

medicamentos e encaminhá-los para o destino final ambientalmente correto; 

- de que até ocorrer o seu recolhimento, os medicamentos devam ser objeto de 

guarda apropriada, perfeitamente caracterizada sua condição de produto 

impróprio para o consumo; 

- de que os produtos sejam relacionados em livro ata devidamente registrado 

(com páginas numeradas e rubricadas) na vigilância sanitária municipal com 

atuação na área de localização do estabelecimento. 

 
V - DAS CONCLUSÕES 

 

Do exposto, com a sugestão de que os colegas comuniquem as vigilâncias 

sanitárias municipais para que tenham por rotina não só fiscalizar os 

medicamentos, mas também encaminhar cópias dos autos de infração, 

apreensão ou similares, lavrados em decorrência de terem encontrado no 

comércio produtos impróprios ao consumo - sem registros, prazos de validade 

vencidos, adulterados, falsificados, etc - para a adoção, pelo Ministério Público, 

das providências cabíveis, de índole penal. 

 



ANEXO I 

Texto da Lei nº 9677, de 02 de julho de 1998, conforme o D.O.U. nº 125 - de 
03/07/98 - p. 1 - Seção I; 
ANEXO II 

Texto dos artigos 272 a 277 do Código Penal, com as alterações já 

incorporadas, inclusive com as alterações promovidas pela Lei nº 
9.695/98.  
ANEXO I 

LEI Nº 9.677, de 02 de julho de 1998. 

Altera dispositivos do capítulo III doTítulo VIII do Código 
Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados 
hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras 
providências. 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1.940 - Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos 

alimentícios" (NR) 

"Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto 

alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe 

o valor nutritivo:" (NR) 

"Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa." (NR)  

"§1º-A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, 

importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 

entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, 

corrompido ou adulterado." 

"§1º Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste 

artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico." (NR) 

"Modalidade culposa 

§2º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa." (NR) 

"Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais." 



"Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais:" (NR) 

"Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa." (NR) 

"§1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado." (NR)  

"§1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os 

medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, 

os saneantes e os de uso em diagnóstico." 

"§1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no 

§1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: 

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; 

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior; 

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 

comercialização; 

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 

V - de procedência ignorada; 

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente." 

"Modalidade culposa 

§2º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa." (NR) 

"Emprego de processo proibido ou de substância não permitida 

Art. 274. ..................................... 
Pena - reclusão, de 1(um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR) 

"Invólucro ou recipiente com falsa indicação 

Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, 

terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em 

seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada." 

(NR) 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR) 

"Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores 

Art. 276. .................................................... 



Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR) 

" Substância destinada à falsificação 

Art. 277. vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder susbstância 

destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais:" 

(NR) 

"Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa." (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 2 de julho de 1998; 177 da Independência e 110º da República. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  

Renan Calheiros 

José Serra 

 
ANEXO II 

 
LEI Nº 9.677, de 02 de julho de 1998 

Altera dispositivos do capítulo III doTítulo VIII do Código 
Penal, incluindo na classificação dos delitos considerados 
hediondos crimes contra a saúde pública, e dá outras 
providências. 

Art. 272. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto 

alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo-lhe 

o valor nutritivo: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

§1º-A. Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, 

importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou 

entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, 

corrompido ou adulterado. 

§1º Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste 

artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico. 

Modalidade culposa 

§2º Se o crime é culposo: 



Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa." (NR) 

Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais. 

* Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 

terapêuticos ou medicinais: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 

* §1º Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em 

depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o 

produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. 

* §1º-A. Incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os 

medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, 

os saneantes e os de uso em diagnóstico. 

* §1º-B. Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no 

§1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: 

I - sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; 

II - em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso 

anterior; 

III - sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua 

comercialização; 

IV - com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; 

V - de procedência ignorada; 

VI - adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária 

competente. 

Modalidade culposa 

§2º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Emprego de processo proibido ou de substância não permitida 

Art. 274. Empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, 

gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, anti-séptica, 

conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação 

sanitária: 

Pena - reclusão, de 1(um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Invólucro ou recipiente com falsa indicação 



Art. 275. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, 

terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em 

seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Produto ou substância nas condições dos dois artigos anteriores 

Art. 276. Vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer 

forma, entregar a consumo produto nas condições dos arts. 274 e 275: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Substância destinada à falsificação 

Art. 277. vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder susbstância 

destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 

 
http://mp.pr.gov.br/institucional/capoio/defcons/medicamento.html 
 

 

Saúde vai incinerar 8.400 kg de medicamentos vencidos 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), vai incinerar 4.800 kg de 

medicamentos com prazos de validades vencidos, acumulados nas ações de 

inspeção realizadas durante todo este ano. A operação está a cargo do Projeto 

de Vigilância Sanitária (Provis) e será conduzida através de uma empresa 

especializada em incineração, integrante do Pólo Cloroquímico, conforme 

determina o Ministério da Saúde através da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

Segundo informações da coordenadora do Provis, Sandra Christina Silva de 

Farias, o setor de Controle de Medicamentos e Drogas acumulou esse 

montante de medicamentos em suas inspeções de rotina e/ou em solicitações 

de empresas. O trabalho foi feito em farmácias e drogarias, empresas 

distribuidoras, além de produtos enviados pelas secretarias municipais de 

Saúde, ao longo do ano. Apenas uma empresa distribuidora solicitou a 

incineração de 8 mil quilos de medicamentos. 

São analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos e vários outros, impróprios à 

utilização, pór representar riscos à saúde. “O  trabalho segue dete rminações da 



portaria 344/98, que rege o controle de m edicam entos e drogas no P aís”, 

explica Sandra Farias. De acordo com a portaria, as secretarias municipais 

devem também entregar os produtos vencidos à Vigilância Sanitária, parta que 

esta dê uma destinação final. 

Em relação a outros lotes de medicamentos apreendidos pela Sesau, em 

parceria com a Secretaria da Fazenda, num depósito clandestino em Rio 

Largo, e numa casa em Santa Lúcia, bairro de Maceió, Sandra esclareceu que 

estão sendo alvo de processos judiciais na Justiça do Trabalho. O proprietário 

Jairo Miranda, da extinta Multifarma, havia cedido os produtos com garantia de 

pagamento de dívidas trabalhistas e a lei determina esperar o julgamento final 

do caso. O lote apreendido em Rio Largo está com a Secretaria da Fazenda 

como fiel depositária e o outro no depósito da Sesau. 
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13. Sites relacionados com o assunto: 

 
1. http://www.secom.mt.gov.br 

 

2. http://www.niead.ufrj.br/artigoelen5 

 

3. http://www.gestaoct.org.br/eletronico 

 

4. http://www.cesarmaia.com.br 

 

5. www.sbgg.org.br 

 

6. www.crfmg.org.br 

 

7. www.esp.mg.gov.br 

 

8. www.oswaldocruz.br 

 

9. www.trotedacidadania.com.br 

 

10. http://doweb.rio.rj.gov.br/ 

 

11. www.abipti.org.br 

 

12. www.cmaguai.sp.gov.br 

 

http://www.gestaoct.org.br/eletronico
http://www.cesarmaia.com.br/
http://www.esp.mg.gov.br/
http://www.oswaldocruz.br/
http://doweb.rio.rj.gov.br/
http://www.abipti.org.br/


13. http://scielo.sld.cu 

 

14. http://www2.uol.com.br 

 

15. http://www.cmdiadema.sp.gov.br 

 

16. http://www.smp.org.br 

 

17. www.colfarlp.org.ar 

 

18. www.prensalibre.com 

 

19. www.anmat.gov.ar 

 

20. www.mp.pr.gov.br 

 

21. www.saude.al.gov.br 
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Anexo 1 - Resolução no 358/2005, CONAMA 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA 

RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 

de saúde e dá outras providências. 
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das 

competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 1990, e tendo 

em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 499, de 18 

de dezembro de 2002, e o que consta do Processo nº 02000.001672/2000-76, 

volumes I e II, resolve:  

Considerando os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, 

da correção na fonte e de integração entre os vários órgãos envolvidos para 

fins do licenciamento e da fiscalização;  

Considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e 

complementação dos procedimentos contidos na Resolução CONAMA nº 283, 

de 12 de julho de 2001, relativos ao tratamento e disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade 

do meio ambiente;  

Considerando a necessidade de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes 

de trabalho e proteger a saúde do trabalhador e da população em geral;  

Considerando a necessidade de estimular a minimização da geração de 

resíduos, promovendo a substituição de materiais e de processos por 

alternativas de menor risco, a redução na fonte e a reciclagem, dentre outras 

alternativas;  



Considerando que a segregação dos resíduos, no momento e local de sua 

geração, permite reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo 

diferenciado;  

Considerando que soluções consorciadas, para fins de tratamento e disposição 

final de resíduos de serviços de saúde, são especialmente indicadas para 

pequenos geradores e municípios de pequeno porte;  

Considerando que as ações preventivas são menos onerosas do que as ações 

corretivas e minimizam com mais eficácia os danos causados à saúde pública 

e ao meio ambiente;  

Considerando a necessidade de ação integrada entre os órgãos federais, 

estaduais e municipais de meio ambiente, de saúde e de limpeza urbana com o 

objetivo de regulamentar o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, 

resolve:  

Art. 1º Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o 

atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 

domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para 

saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de 

embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina 

legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; 

distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis 

de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre 

outros similares.  

Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, 

que devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear-CNEN, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem observar 

as condições específicas do seu licenciamento ambiental.  

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução considera-se:  

I - agente de classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a 

comunidade): patógeno que representa grande ameaça para o ser humano e 

para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo 

grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, não existindo 

medidas preventivas e de tratamento para esses agentes;  



II - estabelecimento: denominação dada a qualquer edificação destinada à 

realização de atividades de prevenção, produção, promoção, recuperação e 

pesquisa na área da saúde ou que estejam a ela relacionadas;  

III - estação de transferência de resíduos de serviços de saúde: é uma unidade 

com instalações exclusivas, com licença ambiental expedida pelo órgão 

competente, para executar transferência de resíduos gerados nos serviços de 

saúde, garantindo as características originais de acondicionamento, sem abrir 

ou transferir conteúdo de uma embalagem para a outra;  

IV - líquidos corpóreos: são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, 

pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico;  

V - materiais de assistência à saúde: materiais relacionados diretamente com o 

processo de assistência aos pacientes;  

VI - príon: estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das 

diversas formas de encefalite espongiforme;  

VII - redução de carga microbiana: aplicação de processo que visa a inativação 

microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos;  

VIII - nível III de inativação microbiana: inativação de bactérias vegetativas, 

fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução 

igual ou maior que 6Log10, e inativação de esporos do bacilo 

stearothermophilus ou de esporos do bacilo subtilis com redução igual ou maior 

que 4Log10;  

IX - sobras de amostras: restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, 

colostro, líquido espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo 

e unha que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material 

necessário para a realização de investigação;  

X - resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de atividades 

exercidas nos serviços definidos no art. 1º desta Resolução que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 

exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;  

XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS: 

documento integrante do processo de licenciamento ambiental, baseado nos 

princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração de 

resíduos, que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, no âmbito 

dos serviços mencionados no art. 1º desta Resolução, contemplando os 



aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem 

como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;  

XII - sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde: conjunto de 

unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, 

físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua 

descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a 

preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 

trabalhador;  

XIII - disposição final de resíduos de serviços de saúde: é a prática de dispor os 

resíduos sólidos no solo previamente preparado para recebê-los, de acordo 

com critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, em consonância 

com as exigências dos órgãos ambientais competentes; e  

XIV - redução na fonte: atividade que reduza ou evite a geração de resíduos na 

origem, no processo, ou que altere propriedades que lhe atribuam riscos, 

incluindo modificações no processo ou equipamentos, alteração de insumos, 

mudança de tecnologia ou procedimento, substituição de materiais, mudanças 

na prática de gerenciamento, administração interna do suprimento e aumento 

na eficiência dos equipamentos e dos processos.  

Art. 3º Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável 

legal, referidos no art. 1º desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos 

desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos 

ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de 

responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, 

direta ou indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em 

especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e 

disposição final, nos termos da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.  

Art. 4º Os geradores de resíduos de serviços de saúde constantes do inciso X 

do art. 1º desta Resolução, em operação ou a serem implantados, devem 

elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde-PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas 

da vigilância sanitária.  



§ 1º Cabe aos órgãos ambientais competentes dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, a fixação de critérios para determinar quais serviços serão 

objetos de licenciamento ambiental, do qual deverá constar o PGRSS.  

§ 2º O órgão ambiental competente, no âmbito do licenciamento, poderá, 

sempre que necessário, solicitar informações adicionais ao PGRSS.  

§ 3º O órgão ambiental, no âmbito do licenciamento, fixará prazos para 

regularização dos serviços em funcionamento, devendo ser apresentado o 

PGRSS devidamente implantado.  

Art. 5º O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior, 

habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de 

Responsabilidade Técnica-ART, Certificado de Responsabilidade Técnica ou 

documento similar, quando couber.  

Art. 6º Os geradores dos resíduos de serviços de saúde deverão apresentar 

aos órgãos competentes, até o dia 31 de março de cada ano, declaração, 

referente ao ano civil anterior, subscrita pelo administrador principal da 

empresa e pelo responsável técnico devidamente habilitado, acompanhada da 

respectiva ART, relatando o cumprimento das exigências previstas nesta 

Resolução.  

Parágrafo único. Os órgãos competentes poderão estabelecer critérios e 

formas para apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, 

inclusive, dispensando-a se for o caso para empreendimentos de menor 

potencial poluidor.  

Art. 7º Os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo 

às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde e à limpeza urbana, 

e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou, na sua 

ausência, às normas e critérios internacionalmente aceitos.  

Art. 8º Os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de 

serviços de saúde devem atender às exigências legais e às normas da ABNT.  

Art. 9º As estações para transferência de resíduos de serviços de saúde devem 

estar licenciadas pelo órgão ambiental competente.  

Parágrafo único. As características originais de acondicionamento devem ser 

mantidas, não se permitindo abertura, rompimento ou transferência do 

conteúdo de uma embalagem para outra.  



Art. 10. Os sistemas de tratamento e disposição final de resíduos de serviços 

de saúde devem estar licenciados pelo órgão ambiental competente para fins 

de funcionamento e submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e 

periodicidade definidos no licenciamento ambiental.  

Parágrafo único. São permitidas soluções consorciadas para os fins previstos 

neste artigo.  

Art. 11. Os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores 

de serviços de saúde, para serem lançados na rede pública de esgoto ou em 

corpo receptor, devem atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.  

Art. 12. Para os efeitos desta Resolução e em função de suas características, 

os resíduos de serviço de saúde são classificados de acordo com o Anexo I 

desta Resolução.  

Art. 13. Os resíduos não caracterizados no Anexo I desta Resolução devem 

estar contemplados no PGRSS, e seu gerenciamento deve seguir as 

orientações especificas de acordo com a legislação vigente ou conforme a 

orientação do órgão ambiental competente.  

Art. 14. É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da 

geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume 

dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e 

do meio ambiente.  

Art. 15. Os resíduos do Grupo A1, constantes do Anexo I desta Resolução, 

devem ser submetidos a processos de tratamento em equipamento que 

promova redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação 

microbiana e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local 

devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de 

saúde.  

Art. 16. Os resíduos do Grupo A2, constantes do Anexo I desta Resolução, 

devem ser submetidos a processo de tratamento com redução de carga 

microbiana compatível com nível III de inativação e devem ser encaminhados 

para:  

I - aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição 

final de resíduos dos serviços de saúde, ou  

II - sepultamento em cemitério de animais.  



Parágrafo único. Deve ser observado o porte do animal para definição do 

processo de tratamento. Quando houver necessidade de fracionamento, este 

deve ser autorizado previamente pelo órgão de saúde competente.  

Art. 17. Os resíduos do Grupo A3, constantes do Anexo I desta Resolução, 

quando não houver requisição pelo paciente ou familiares e/ou não tenham 

mais valor científico ou legal, devem ser encaminhados para:  

I - sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão 

competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal; ou  

II - tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento 

devidamente licenciado para esse fim.  

Parágrafo único. Na impossibilidade de atendimento dos incisos I e II, o órgão 

ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode aprovar 

outros processos alternativos de destinação.  

Art. 18. Os resíduos do Grupo A4, constantes do Anexo I desta Resolução, 

podem ser encaminhados sem tratamento prévio para local devidamente 

licenciado para a disposição final de resíduos dos serviços de saúde.  

Parágrafo único. Fica a critério dos órgãos ambientais estaduais e municipais a 

exigência do tratamento prévio, considerando os critérios, especificidades e 

condições ambientais locais.  

Art. 19. Os resíduos do Grupo A5, constantes do Anexo I desta Resolução, 

devem ser submetidos a tratamento específico orientado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária-ANVISA.  

Art. 20. Os resíduos do Grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou 

reaproveitados, inclusive para alimentação animal.  

Art. 21. Os resíduos pertencentes ao Grupo B, constantes do Anexo I desta 

Resolução, com características de periculosidade, quando não forem 

submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser 

submetidos a tratamento e disposição final específicos.  

§ 1º As características dos resíduos pertencentes a este grupo são as contidas 

na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos-FISPQ.  

§ 2º Os resíduos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos 

em aterro de resíduos perigosos - Classe I.  

§ 3º Os resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para 

disposição final em aterros.  



Art. 22. Os resíduos pertencentes ao Grupo B, constantes do Anexo I desta 

Resolução, sem características de periculosidade, não necessitam de 

tratamento prévio.  

§ 1º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado sólido, 

podem ter disposição final em aterro licenciado.  

§ 2º Os resíduos referidos no caput deste artigo, quando no estado líquido, 

podem ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde 

que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.  

Art. 23. Quaisquer materiais resultantes de atividades exercidas pelos serviços 

referidos no art. 1º desta Resolução que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção especificados na norma CNEN-

NE-6.02 - Licenciamento de Instalações Radiativas, e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos 

(Grupo C) e devem obedecer às exigências definidas pela CNEN.  

§ 1º Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que seja 

decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de 

eliminação.  

§ 2º Os rejeitos radioativos, quando atingido o limite de eliminação, passam a 

ser considerados resíduos das categorias biológica, química ou de resíduo 

comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem.  

Art. 24. Os resíduos pertencentes ao Grupo D, constantes do Anexo I desta 

Resolução, quando não forem passíveis de processo de reutilização, 

recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para aterro sanitário de 

resíduos sólidos urbanos, devidamente licenciado pelo órgão ambiental 

competente.  

Parágrafo único. Os resíduos do Grupo D, quando for passível de processo de 

reutilização, recuperação ou reciclagem devem atender as normas legais de 

higienização e descontaminação e a Resolução CONAMA no 275, de 25 de 

abril de 2001.  

Art. 25. Os resíduos pertencentes ao Grupo E, constantes do Anexo I desta 

Resolução, devem ter tratamento específico de acordo com a contaminação 

química, biológica ou radiológica.  



§ 1º Os resíduos do Grupo E devem ser apresentados para coleta 

acondicionados em coletores estanques, rígidos e hígidos, resistentes à 

ruptura, à punctura, ao corte ou à escarificação.  

§ 2º os resíduos a que se refere o caput deste artigo, com contaminação 

radiológica, devem seguir as orientações contidas no art. 23, desta Resolução.  

§ 3º os resíduos que contenham medicamentos citostáticos ou antineoplásicos, 

devem ser tratados conforme o art. 21, desta Resolução.  

§ 4º os resíduos com contaminação biológica devem ser tratados conforme os 

arts. 15 e 18 desta Resolução.  

Art. 26. Aos órgãos ambientais competentes, integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente-SISNAMA, incumbe a aplicação desta Resolução, cabendo-

lhes a fiscalização, bem como a imposição das penalidades administrativas 

previstas na legislação pertinente.  

Art. 27. Para os municípios ou associações de municípios com população 

urbana até 30.000 habitantes, conforme dados do último censo disponível do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, e que não disponham de 

aterro sanitário licenciado, admite-se de forma excepcional e tecnicamente 

motivada, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, com cronograma 

definido das etapas de implantação e com prazo máximo de três anos, a 

disposição final em solo obedecendo aos critérios mínimos estabelecidos no 

Anexo II, desta Resolução, com a devida aprovação do órgão ambiental 

competente.  

Art. 28. Os geradores dos resíduos dos serviços de saúde e os órgãos 

municipais de limpeza urbana poderão, a critério do órgão ambiental 

competente, receber prazo de até dois anos, contados a partir da vigência 

desta Resolução, para se adequarem às exigências nela prevista.  

§ 1º O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente, entre 

outros documentos, o cronograma das medidas necessárias ao cumprimento 

do disposto nesta Resolução.  

§ 2º O prazo previsto no caput deste artigo poderá, excepcional e tecnicamente 

motivado, ser prorrogado por até um ano, por meio de Termo de Ajustamento 

de Conduta, ao qual se dará publicidade, enviando-se cópia ao Ministério 

Público.  



 

Art. 29. O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infratores 

às penalidades e sanções previstas na legislação pertinente, em especial na 

Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no seu Decreto regulamentador. 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no seu Decreto regulamentador.  

Art. 30. As exigências e deveres previstos nesta resolução caracterizam 

obrigação de relevante interesse ambiental.  

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 32. Revogam-se a Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001, e 

as disposições da Resolução nº 5, de 5 de agosto de 1993, que tratam dos 

resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, para os serviços abrangidos 

no art. 1º desta Resolução.  

MARINA SILVA 
ANEXO I  

I - GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção.  

a) A1  

1. culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos 

vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

manipulação genética;  

2. resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido;  

3. bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta;  

4. sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 

contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  



b) A2  

1. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 

suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica;  

c) A3  

1. peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 

sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 

valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares;  

d) A4  

1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;  

2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;  

3. sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 

suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com príons.  

4. resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 

outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo;  

5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 

não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;  

6. peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 

confirmação diagnóstica;  

7. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações; e  



8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.  

e) A5  

1. órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.  

II - GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 

antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-

retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e 

distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 

atualizações;  

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 

metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 

contaminados por estes;  

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);  

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e  

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).  

III - GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 

eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista.  

a) enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios 

de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e 

serviços de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em 

quantidade superior aos limites de eliminação.  

IV - GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares.  

a) papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis 

de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e 



hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados 

como A1;  

b) sobras de alimentos e do preparo de alimentos;  

c) resto alimentar de refeitório;  

d) resíduos provenientes das áreas administrativas;  

e) resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e  

f) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.  

V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 

de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; 

lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sangüínea e placas de Petri) e outros 

similares.  

 

 
ANEXO II 

 

CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE EXCLUSIVAMENTE: 

I) Quanto à seleção de área: 

 

a) não possuir restrições quanto ao 

zoneamento ambiental 

(afastamento de Unidades de Conservação 

ou áreas correlatas); 

b) respeitar as distâncias mínimas 

estabelecidas pelos órgãos 

ambientais competentes de ecossistemas 

frágeis, recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos; 

 



II) Quanto à segurança e sinalização: 

 

a) sistema de controle de acesso de 

veículos, pessoas não 

autorizadas e animais, sob vigilância 

contínua; e 

b) sinalização de advertência com informes 

educativos quanto 

aos perigos envolvidos. 

 III) Quanto aos aspectos técnicos 

 

a) sistemas de drenagem de águas 

pluviais; 

b) coleta e disposição adequada dos 

percolados; 

c) coleta de gases; 

d) impermeabilização da base e taludes; e 

e) monitoramento ambiental. 

 IV) Quanto ao processo de disposição final 

de resíduos de serviços de saúde: 

 

a) disposição dos resíduos diretamente 

sobre o fundo do local; 

b) acomodação dos resíduos sem 

compactação direta; 

c) cobertura diária com solo, admitindo-se 

disposição em 

camadas; 

d) cobertura final; e 

e) plano de encerramento. 

  

 

 

 



 

Anexo 2 - Resolução da diretoria colegiada – RDC nº 306, de 7 de 
dezembro de 2004, ANVISA 

 

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 306, DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 2004 

 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. 

  

 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 

aprovado pelo Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o Art. 111, inciso I, 

alínea "b", § 1º do Regimento Interno aprovado pela Portaria n.º 593, de 25 de 

agosto de 2000, publicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião 

realizada em 6 de dezembro de 2004, considerando as atribuições contidas 

nos Art. 6º , Art. 7º, inciso III e Art. 8º da Lei 9782, de 26 de janeiro de 1999; 

considerando a necessidade de aprimoramento, atualização e 

complementação dos procedimentos contidos na Resolução RDC 33, de 25 de 

fevereiro de 2003, relativos ao gerenciamento dos resíduos gerados nos 

serviços de saúde - RSS, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade 

do meio ambiente considerando os princípios da biossegurança de empregar 

medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes, 

preservando a saúde pública e o meio ambiente; considerando que os serviços 

de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS 

por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o momento 

de sua geração até a sua destinação final; considerando que a segregação dos 

RSS, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de 

resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre outros 

benefícios à saúde pública e ao meio ambiente; considerando a necessidade 

de disponibilizar informações técnicas aos estabelecimentos de saúde, assim 



como aos órgãos de vigilância sanitária, sobre as técnicas adequadas de 

manejo dos RSS, seu gerenciamento e fiscalização; Adota a seguinte 

Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua 

publicação: 

  

 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, em Anexo a esta Resolução, a ser observado em todo o 

território nacional, na área pública e privada. 

 

Art. 2º Compete à Vigilância Sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal, com o apoio dos Órgãos de Meio Ambiente, de Limpeza Urbana, e da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, divulgar, orientar e fiscalizar o 

cumprimento desta Resolução . 

 

Art. 3º A vigilância sanitária dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, 

visando o cumprimento do Regulamento Técnico, poderão estabelecer normas 

de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às especificidades 

locais. 

 

Art. 4º A inobservância do disposto nesta Resolução e seu Regulamento 

Técnico configura infração sanitária e sujeitará o infrator às penalidades 

previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e penal cabíveis. 

 

Art. 5º Todos os serviços em funcionamento, abrangidos pelo Regulamento 

Técnico em anexo, têm prazo máximo de 180 dias para se adequarem aos 

requisitos nele contidos. A partir da publicação do Regulamento Técnico, os 

novos serviços e aqueles que pretendam reiniciar suas atividades, devem 

atender na íntegra as exigências nele contidas, previamente ao seu 

funcionamento. 

 



Art. 6º Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogada a Resolução ANVISA - RDC nº. 33, de 25 de 

fevereiro de 2003. 

 

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES 

  

 

 
ANEXO 

 

REGULAMENTO TÉCNICO PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE - DIRETRIZES GERAIS 

 

CAPÍTULO I - HISTÓRICO 

 

O Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde, publicado inicialmente por meio da RDC ANVISA nº. 33 de 25 de 

fevereiro de 2003, submete-se agora a um processo de harmonização das 

normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente/CONAMA e da Saúde através da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária/ANVISA referentes ao gerenciamento de RSS. 

 

O encerramento dos trabalhos da Câmara Técnica de Saúde, Saneamento 

Ambiental e Gestão de Resíduos do CONAMA, originaram a nova proposta 

técnica de revisão da Resolução CONAMA nº. 283/2001, como resultado de 

mais de 1 ano de discussões no Grupo de Trabalho. Este documento embasou 

os princípios que conduziram à revisão da RDC ANVISA nº. 33/2003, cujo 

resultado é este Regulamento Técnico harmonizado com os novos critérios 

técnicos estabelecidos . 

 

CAPÍTULO II - ABRANGÊNCIA 

 

Este Regulamento aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de 

Saúde-RSS. 



 

Para efeito deste Regulamento Técnico, definem-se como geradores de RSS 

todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 

inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área 

de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares.  

 

Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir 

as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e às 

indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as condições 

específicas do seu licenciamento ambiental. 

 

CAPÍTULO III - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

 

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 

normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma 

eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 

pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

 

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos 

físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos recursos humanos 

envolvidos no manejo dos RSS. 

 

Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos 



gerados e na classificação constante do Apêndice I, estabelecendo as 

diretrizes de manejo dos RSS. 

 

O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as normas locais relativas 

à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de 

saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. 

 

1 - MANEJO: O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os 

resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até 

a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

 

1.1 - SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e 

local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, 

biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

 

1.2 - ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os resíduos 

segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às 

ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de 

acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de 

resíduo. 

 

1.2.1 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de 

material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 

9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

 

1.2.2 - Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual, com cantos arredondados e ser resistente ao 

tombamento. 

 

1.2.3 - Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e 

nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação. 

 



1.2.4 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, 

rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. 

 

1.3 - IDENTIFICAÇÃO - Consiste no conjunto de medidas que permite o 

reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo 

informações ao correto manejo dos RSS.  

 

1.3.1 - A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e 

externo, e nos locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de 

forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases, atendendo aos 

parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras 

exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de 

cada grupo de resíduos.  

 

1.3.2 - A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de 

transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência 

destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. 

 

1.3.3 - O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante 

constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos 

 

1.3.4 - O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de 

acordo com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química 

e frases de risco. 

 

1.3.5 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e 

contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO. 

 

1.3.6 - O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante 

constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e 



contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, 

indicando o risco que apresenta o resíduo 

 

1.4 - TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos 

de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou 

armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. 

 

1.4.1 - O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro 

previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de 

roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de 

pessoas ou de atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o 

grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. 

 

1.4.2 - Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de 

material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio 

corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados 

com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo 

com este Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de 

material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade 

devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de 

rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos 

trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

 

1.5 - ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda temporária dos 

recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos 

pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e 

otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento 

temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a 

conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. 

 

1.5.1- O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que 

a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem. 



 

1.5.2 - A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos 

deve ter pisos e paredes lisas e laváveis, sendo o piso ainda resistente ao 

tráfego dos recipientes coletores. Deve possuir ponto de iluminação artificial e 

área suficiente para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para o 

posterior traslado até a área de armazenamento externo. Quando a sala for 

exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como 

“S A LA  D E  R E S ÍD U O S ”. 

 

1.5.3 - A sala para o armazenamento temporário pode ser compartilhada com a 

sala de utilidades. Neste caso, a sala deverá dispor de área exclusiva de no 

mínimo 2 m2, para armazenar, dois recipientes coletores para posterior 

traslado até a área de armazenamento externo. 

 

1.5.4 - No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de 

resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados. 

 

1.5.5 - Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período 

superior a 24 horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob 

refrigeração, e quando não for possível, serem submetidos a outro método de 

conservação. 

 

1.5.6 - O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da 

ABNT. 

 

1.6 TRATAMENTO - Consiste na aplicação de método, técnica ou processo 

que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo 

ou eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano 

ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento 

gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as condições 

de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde 

devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 



CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos 

órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 

1.6.1 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de 

carga microbiana de culturas e estoques de microrganismos está dispensado 

de licenciamento ambiental, ficando sob a responsabilidade dos serviços que 

as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos mediante controles 

químicos e biológicos periódicos devidamente registrados. 

 

1.6.2 - Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao 

estabelecido na Resolução CONAMA nº. 316/2002. 

 

1.7 - ARMAZENAMENTO EXTERNO - Consiste na guarda dos recipientes de 

resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo 

com acesso facilitado para os veículos coletores. 

 

1.7.1 - No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos 

de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

 

1.8 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS -Consistem na remoção dos RSS 

do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento 

ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das 

condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana. 

 

1.8.1 - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde 

devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da 

ABNT. 

 

1.9 - DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição de resíduos no solo, 

previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de 

construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a 

Resolução CONAMA nº.237/97. 



 

Capítulo IV - RESPONSABILIDADES 

 

2. Compete aos serviços geradores de RSS: 

 

2.1. A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde - PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas 

de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras 

orientações contidas neste Regulamento.  

 

2.1.1 - Caso o estabelecimento seja composto por mais de um serviço com 

Alvarás Sanitários individualizados, o PGRSS deverá ser único e contemplar 

todos os serviços existentes, sob a Responsabilidade Técnica do 

estabelecimento. 

 

2.1.2 - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da 

autoridade sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes 

e do público em geral. 

 

2.1.3 - Os serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação devem 

encaminhar o PGRSS juntamente com o Projeto Básico de Arquitetura para a 

vigilância sanitária local, quando da solicitação do alvará sanitário. 

 

2.2. A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de 

Classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou 

Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando 

couber, para exercer a função de Responsável pela elaboração e implantação 

do PGRSS.  

 

2.2.1 - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos 

necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que detenha 

as qualificações correspondentes. 

 



2.2.2 - Os serviços que geram rejeitos radioativos devem contar com 

profissional devidamente registrado pela CNEN nas áreas de atuação 

correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 ou NE 3.03 da CNEN. 

 

2.2.3 - Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde podem 

ser responsáveis pelo PGRSS, desde que atendam aos requisitos acima 

descritos. 

 

2.2.4 - O Responsável Técnico dos serviços de atendimento individualizado 

pode ser o responsável pela elaboração e implantação do PGRSS. 

 

2.3 - A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS. 

 

2.4 - Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o 

pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos, objeto deste Regulamento. 

 

2.5 - Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços 

referentes ao tema desta Resolução e seu Regulamento Técnico, as 

exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das 

firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar 

nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e 

disposição final destes resíduos. 

 

2.6 - Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a 

apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final dos 

resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão 

responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos. 

 

2.7 - Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, 

transporte, tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, 

documentação que identifique a conformidade com as orientações dos órgãos 

de meio ambiente. 

 



2.8 - Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos 

destinados à reciclagem ou compostagem, obedecidos os itens 13.3.2 e 13.3.3 

deste Regulamento. Os registros devem ser mantidos até a inspeção 

subseqüente. 

 

3 - A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que 

gere resíduo classificado no Grupo B, de fornecer informações documentadas 

referentes ao risco inerente do manejo e disposição final do produto ou do 

resíduo. Estas informações devem acompanhar o produto até o gerador do 

resíduo. 

 

3.1 - Os detentores de registro de medicamentos devem ainda manter 

atualizada, junto à Gerência Geral de Medicamentos/GGMED/ANVISA, 

listagem de seus produtos que, em função de seu princípio ativo e forma 

farmacêutica, não oferecem riscos de manejo e disposição final. Devem 

informar o nome comercial, o princípio ativo, a forma farmacêutica e o 

respectivo registro do produto. Essa listagem ficará disponível no endereço 

eletrônico da ANVISA, para consulta dos geradores de resíduos. 

 

Capítulo V - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE - PGRSS 

 

4 - Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS; 

 

4.1. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o 

documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos 

sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos 

estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento 

e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio 

ambiente. 

 

O PGRSS deve contemplar ainda: 



 

4.1.1. Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a 

elaboração, o desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as 

normas dos órgãos ambientais e demais critérios estabelecidos neste 

Regulamento. 

 

4.1.2. Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições 

contidas na norma CNEN-NE 6.05, de acordo com a especificidade do serviço. 

 

4.1.3. As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e 

roedores. 

 

4.1.4. As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor noserviço, 

definidos pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH ou por setor 

específico.  

 

4.1.5. O atendimento às orientações e regulamentações estaduais, municipais 

ou do Distrito Federal, no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. 

 

4.1.6. As ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes. 

 

4.1.7. As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do 

trabalhador. 

 

4.1.8. Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro das 

informações relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com a 

periodicidade definida no licenciamento ambiental. Os resultados devem ser 

registrados em documento próprio e mantidos em local seguro durante cinco 

anos. 

 

4.1.9 - O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação 

abrangendo todos os setores geradores de RSS, os setores de higienização e 

limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, Comissões 



Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de Segurança e 

Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

- CIPA, em consonância com o item 18 deste Regulamento e com as 

legislações de saúde, ambiental e de normas da CNEN, vigentes. 

 

4.2 - Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, 

considerando; 

 

4.2.1 - O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a 

construção de indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que 

permitam acompanhar a eficácia do PGRSS implantado. 

 

4.2.2 - A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em 

conta, no mínimo, os seguintes indicadores: 

 

• T axa de acidentes com  resíduo pérfurocortante  

 

• V ariação da geração de resíduos 

 

• V ariação da proporção de resíduos do G rupo A  

 

• V ariação da proporção de resíduos do Grupo B 

 

• V ariação da proporção de resíduos do G rupo D  

 

• V ariação da proporção de resíduos do G rupo E  

 

• V ariação do percentual de reciclagem  

 

4.2.3 - Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação do 

PGRSS e posteriormente com freqüência anual. 

 

4.2.4 - A ANVISA publicará regulamento orientador para a construção dos 

indicadores mencionados no item 4.2.2. 



 

CAPÍTULO VI - MANEJO DE RSS 

 

Para fins de aplicabilidade deste Regulamento, o manejo dos RSS nas fases 

de Acondicionamento, Identificação, Armazenamento Temporário e Destinação 

Final, será tratado segundo a classificação dos resíduos constante do Apêndice 

I 

 

5 - GRUPO A1 

 

5.1 - culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de 

produtos biológicos, exceto os hemoderivados; meios de cultura e 

instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 

resíduos de laboratórios de manipulação genética. Estes resíduos não podem 

deixar a unidade geradora sem tratamento prévio.  

 

5.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o 

processo de tratamento a ser utilizado. 

 

5.1.2 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou 

outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou 

eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de 

Inativação Microbiana (Apêndice IV).  

 

5.1.3 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

 

5.1.3.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser 

acondicionados conforme o item 1.2 , em saco branco leitoso, que devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a 

cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

5.1.3.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser 

acondicionados como resíduos do Grupo D. 

 



5.2 - Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos 

vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de 

validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, agulhas e 

seringas. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 

 

5.2.1 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou 

outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou 

eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de 

Inativação Microbiana (Apêndice IV).  

 

5.2.2 - Os resíduos provenientes de campanha de vacinação e atividade de 

vacinação em serviço público de saúde, quando não puderem ser submetidos 

ao tratamento em seu local de geração, devem ser recolhidos e devolvidos às 

Secretarias de Saúde responsáveis pela distribuição, em recipiente rígido, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente 

identificado, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de 

tratamento. 

 

5.2.3 - Os demais serviços devem tratar estes resíduos conforme o item 5.2.1 

em seu local de geração. 

 

5.2.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

 

5.2.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser 

acondicionados conforme o item 1.2 , em saco branco leitoso, que devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a 

cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

5.2.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser 

acondicionados como resíduos do Grupo D. 

 

5.3 - Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 

(Apêndice II), microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 



disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.  

 

5.3.1 - A manipulação em ambiente laboratorial de pesquisa, ensino ou 

assistência deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da 

Saúde - Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material 

Biológico, correspondente aos respectivos microrganismos.  

 

5.3.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que 

devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo 

menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

5.3.3 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou 

outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou 

eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de 

Inativação Microbiana (Apêndice V).  

 

5.3.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma: 

 

5.3.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser 

acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a 

cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

5.3.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser 

acondicionados como resíduos do Grupo D. 

 

5.4 - Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas 

por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, 

e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório 

contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 

forma livre. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 



 

5.4.1 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2 , em saco vermelho, 

que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo 

menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

5.4.2 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou 

outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou 

eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de 

Inativação Microbiana (Apêndice IV) e que desestruture as suas características 

físicas, de modo a se tornarem irreconhecíveis.  

 

5.4.3 - Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo 

D. 

 

5.4.4 - Caso o tratamento previsto no item 5.4.2 venha a ser realizado fora da 

unidade geradora, o acondicionamento para transporte deve ser em recipiente 

rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de 

controle de fechamento e devidamente identificado, conforme item 1.3.3, de 

forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento. 

 

5.4.5 - As bolsas de hemocomponentes contaminadas poderão ter a sua 

utilização autorizada para finalidades específicas tais como ensaios de 

proficiência e confecção de produtos para diagnóstico de uso in vitro, de acordo 

com Regulamento Técnico a ser elaborado pela ANVISA. Caso não seja 

possível a utilização acima, devem ser submetidas a processo de tratamento 

conforme definido no item 5.4.2. 

 

5.4.6 - As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 

corpóreos, podem ser descartadas diretamente no sistema de coleta de 

esgotos, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento 

competentes. 

 

6 - GRUPO A2 



 

6.1 - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 

suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. Devem ser submetidos 

a tratamento antes da disposição final. 

 

6.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o 

processo de tratamento a ser utilizado. Quando houver necessidade de 

fracionamento, em função do porte do animal, a autorização do órgão de saúde 

competente deve obrigatoriamente constar do PGRSS. 

 

6.1.2 - Resíduos contendo microrganismos com alto risco de transmissibilidade 

e alto potencial de letalidade (Classe de risco 4) devem ser submetidos, no 

local de geração, a processo físico ou outros processos que vierem a ser 

validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 

equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV) e 

posteriormente encaminhados para tratamento térmico por incineração.  

 

6.1.3 - Os resíduos não enquadrados no item 6.1.2 devem ser tratados 

utilizando-se processo físico ou outros processos que vierem a ser validados 

para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 

equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV). 

O tratamento pode ser realizado fora do local de geração, mas os resíduos não 

podem ser encaminhados para tratamento em local externo ao serviço. 

 

6.1.4 - Após o tratamento dos resíduos do item 6.1.3, estes podem ser 

encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado 

para disposição final de RSS, ou sepultamento em cemitério de animais. 

 

6.1.5 - Quando encaminhados para disposição final em aterro sanitário 

licenciado, devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco 



leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou 

pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3 e a 

inscrição de “P E Ç A S  A N A T Ô M IC A S  D E  A N IM A IS ”. 

 

7 - GRUPO A3 

 

7.1 - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação 

sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 

valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou seus 

familiares. 

 

7.1.1 - Após o registro no local de geração, devem ser encaminhados para: 

 

I - Sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão 

competente do Município, do Estado ou do Distrito Federal ou; 

 

II - Tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento 

devidamente licenciado para esse fim. 

 

7.1.2 - Se forem encaminhados para sistema de tratamento, devem ser 

acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a 

cada 24 horas e identificados conform e item  1.3.3 e a inscrição “P E Ç A S  

A N A T Ô M IC A S ”.  

 

7.1.3 - O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito 

Federal pode aprovar outros processos alternativos de destinação. 

 

8 - GRUPO A4 

 

8.1 - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases 

aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de 



laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes 

de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes 

Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de 

disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons; tecido adiposo 

proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia 

plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais resultantes do 

processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros 

resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-

patológicos ou de confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, 

vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como 

suas forrações; cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; 

Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 

8.1.1 - Estes resíduos podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local 

devidamente licenciado para disposição final de RSS. 

 

8.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, 

que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo 

menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3. 

 

9 - GRUPO A5 

 

9.1 - Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons.  

 

9.1.1 - Devem sempre ser encaminhados a sistema de incineração, de acordo 

com o definido na RDC ANVISA nº 305/2002.  

 



9.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que 

devem ser substituídos após cada procedimento e identificados conforme item 

1.3.3. Devem ser utilizados dois sacos como barreira de proteção, com 

preenchimento somente até 2/3 de sua capacidade, sendo proibido o seu 

esvaziamento ou reaproveitamento. 

 

10 - Os resíduos do Grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, 

devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento 

ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este Regulamento, e 

encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

 

11 - GRUPO B  

 

11.1 - As características dos riscos destas substâncias são as contidas na 

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, conforme 

NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 2657/98.  

 

11.1.1 - A FISPQ não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos. 

 

11.2 - Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, 

quando não forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou 

reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos. 

 

11.2.1 - Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados, devem ser 

dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I. 

 

11.2.2 - Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a 

tratamento específico, sendo vedado o seu encaminhamento para disposição 

final em aterros. 

 

11.2.3 - Os resíduos de substâncias químicas constantes do Apêndice VI, 

quando não fizerem parte de mistura química, devem ser obrigatoriamente 

segregados e acondicionados de forma isolada 

 



11.3 - Devem ser acondicionados observadas as exigências de compatibilidade 

química dos resíduos entre si (Apêndice V), assim como de cada resíduo com 

os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os 

componentes do resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a 

mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja permeável 

aos componentes do resíduo. 

 

11.3.1 - Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de 

PEAD, deverá ser observada a compatibilidade constante do Apêndice VII. 

 

11.4- Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser 

acondicionados em recipientes individualizados, observadas as exigências de 

compatibilidade química do resíduo com os materiais das embalagens de forma 

a evitar reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, 

enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material 

da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. 

 

11.5 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, 

rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante. Devem ser identificados 

de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico. 

 

11.6 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de 

material rígido, adequados para cada tipo de substância química, respeitadas 

as suas características físico-químicas e seu estado físico, e identificados de 

acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico. 

 

11.7- As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser 

fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, 

podendo ser encaminhadas para processo de reciclagem. 

 

11.8- As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas 

no item 11.2 deste Regulamento devem ser tratados da mesma forma que a 

substância que as contaminou. 



 

11.9 - Os resíduos gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser 

acondicionados, identificados e recolhidos pelos próprios agentes de 

atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este 

Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

 

11.10 - As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos 

podem ser eliminadas no esgoto, desde que haja Sistema de Tratamento de 

Esgotos na região onde se encontra o serviço. Caso não exista tratamento de 

esgoto, devem ser submetidas a tratamento prévio no próprio estabelecimento. 

 

11.11 - Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos; 

citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços 

assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos 

ou apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2. 

 

11.12 - Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a 

controle especial, especificados na Portaria MS 344/98 e suas atualizações 

devem atender à legislação sanitária em vigor. 

 

11.13 - Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a 

processo de neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo 

posteriormente lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor, 

desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, 

gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. 

 

11.14- Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo 

de recuperação da prata ou então serem submetidos ao constante do item 

11.16. 

 

11.15 - O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo 

Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito 

de acordo com a Resolução CONAMA nº. 257/1999. 



 

11.16- Os demais resíduos sólidos contendo metais pesados podem ser 

encaminhados a Aterro de Resíduos Perigosos-Classe I ou serem submetidos 

a tratamento de acordo com as orientações do órgão local de meio ambiente, 

em instalações licenciadas para este fim. Os resíduos líquidos deste grupo 

devem seguir orientações específicas dos órgãos ambientais locais. 

 

11.17 - Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em 

recipientes sob selo d‟água e encam inhados para recuperação. 

 

11.18 - Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio 

ambiente 

 

11.18.1 - Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a processo 

de reutilização, recuperação ou reciclagem. 

 

11.18.2 - Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à reutilização, 

recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para sistemas de 

disposição final licenciados. 

 

11.18.3 - Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede coletora de 

esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam respectivamente as 

diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos 

e de saneamento competentes. 

 

11.19 - Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função 

de seu princípio ativo e forma farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao 

meio ambiente, conforme definido no item 3.1, quando descartados por 

serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos, devem atender ao disposto no item 11.18.  

 

11.20 - Os resíduos de produtos cosméticos, quando descartados por 

farmácias, drogarias e distribuidores ou quando apreendidos, devem ter seu 

manuseio conforme o item 11.2 ou 11.18, de acordo com a substância química 



de maior risco e concentração existente em sua composição, independente da 

forma farmacêutica. 

 

11.21- Os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios 

clínicos e dos reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados, devem 

ser avaliados pelo maior risco ou conforme as instruções contidas na FISPQ e 

tratados conforme o item 11.2 ou 11.18. 

 

12 - GRUPO C 

 

12.1 - Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza 

física do material e do radionuclídeo presente, e o tempo necessário para 

atingir o limite de eliminação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da 

CNEN. Os rejeitos radioativos não podem ser considerados resíduos até que 

seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de 

eliminação. 

 

12.1.1 - Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em 

recipientes de material rígido, forrados internamente com saco plástico 

resistente e identificados conforme o item 12.2 deste Regulamento. 

 

12.1.2 - Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos 

de até dois litros ou em bombonas de material compatível com o líquido 

armazenado, sempre que possível de plástico, resistentes, rígidos e estanques, 

com tampa rosqueada, vedante, acomodados em bandejas de material 

inquebrável e com profundidade suficiente para conter, com a devida margem 

de segurança, o volume total do rejeito, e identificados conforme o item 10.2 

deste Regulamento. 

 

12.1.3 - Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos, 

devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, 

imediatamente após o uso, em recipientes estanques, rígidos, com tampa, 

devidamente identificados, sendo expressamente proibido o esvaziamento 

desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis 



devem ser desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido reencapá-

las ou proceder a sua retirada manualmente.  

 

12.2 - IDENTIFICAÇÃO: 

 

12.2.1 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e 

contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO, indicando o 

principal risco que apresenta aquele material, além de informações sobre o 

conteúdo, nome do elemento radioativo, tempo de decaimento, data de 

geração, nome da unidade geradora, conforme norma da CNEN NE 6.05 e 

outras que a CNEN determinar. 

 

12.2.2 - Os recipientes para os materiais perfurocortantes contaminados com 

radionuclídeo devem  receber a inscrição de “‟P E R F U R O C O R T A N T E ” e a 

inscrição REJEITO RADIOATIVO, e demais informações exigidas.  

 

12.2.3 - Após o decaimento do elemento radioativo a níveis do limite de 

eliminação estabelecidos pela norma CNEN NE 6.05, o rótulo de REJEITO 

RADIOATIVO deve ser retirado e substituído por outro rótulo, de acordo com o 

Grupo do resíduo em que se enquadrar. 

 

12.2.4 - O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos radioativos, 

além das especificações contidas no item 1.3 deste Regulamento, deve ser 

provido de recipiente com sistema de blindagem com tampa para acomodação 

de sacos de rejeitos radioativos, devendo ser monitorado a cada operação de 

transporte e ser submetido à descontaminação, quando necessário. 

Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de drenagem no 

fundo. Deve conter identificação com inscrição, símbolo e cor compatíveis com 

o resíduo do Grupo C. 

 

12.3 - TRATAMENTO: 

 



12.3.1 - O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C - Rejeitos 

Radioativos é o armazenamento, em condições adequadas, para o decaimento 

do elemento radioativo. O objetivo do armazenamento para decaimento é 

manter o radionuclídeo sob controle até que sua atividade atinja níveis que 

permitam liberá-lo como resíduo não radioativo. Este armazenamento poderá 

ser realizado na própria sala de manipulação ou em sala específica, 

identificada como sala de decaimento. A escolha do local de armazenamento, 

considerando as meia-vidas, as atividades dos elementos radioativos e o 

volume de rejeito gerado, deverá estar definida no Plano de Radioproteção da 

Instalação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da CNEN. Para serviços 

com atividade em Medicina Nuclear, observar ainda a norma NE - 3.05 da 

CNEN. 

 

12.3.2 - Os resíduos do Grupo A de fácil putrefação, contaminados com 

radionuclídeos, depois de atendido os respectivos itens de acondicionamento e 

identificação de rejeito radioativo, devem observar as condições de 

conservação mencionadas no item 1.5.5, durante o período de decaimento do 

elemento radioativo. 

 

12.3.3 - O tratamento preliminar das excretas de seres humanos e de animais 

submetidos à terapia ou a experimentos com radioisótopos deve ser feito de 

acordo com os procedimentos constantes no Plano de Radioproteção. 

 

12.3.4 - As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos à 

terapia com Iodo 131, depois de atendidos os respectivos itens de 

acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, devem observar as 

condições de conservação mencionadas no item 1.5.5 durante o período de 

decaimento do elemento radioativo. Alternativamente, poderá ser adotada a 

metodologia de trituração destes alimentos na sala de decaimento, com 

direcionamento para o sistema de esgotos, desde que haja Sistema de 

Tratamento de Esgotos na região onde se encontra a unidade.  

 

12.3.5 - O tratamento para decaimento deverá prever mecanismo de blindagem 

de maneira a garantir que a exposição ocupacional esteja de acordo com os 



limites estabelecidos na norma NE-3.01 da CNEN. Quando o tratamento for 

realizado na área de manipulação, devem ser utilizados recipientes blindados 

individualizados. Quando feito em sala de decaimento, esta deve possuir 

paredes blindadas ou os rejeitos radioativos devem estar acondicionados em 

recipientes individualizados com blindagem.  

 

12.3.6 - Para serviços que realizem atividades de Medicina Nuclear e possuam 

mais de 3 equipamentos de diagnóstico ou pelo menos 1 quarto terapêutico, o 

armazenamento para decaimento será feito em uma sala de decaimento de 

rejeitos radioativos com no mínimo 4 m², com os rejeitos acondicionados de 

acordo com o estabelecido no item 12.1 deste Regulamento.  

 

12.3.7 - A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu acesso 

controlado. Deve estar sinalizada com o símbolo internacional de presença de 

radiação ionizante e de área de acesso restrito, dispondo de meios para 

garantir condições de segurança contra ação de eventos induzidos por 

fenômenos naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção aprovado 

pela CNEN para a instalação. 

 

12.3.8 - O limite de eliminação para rejeitos radioativos sólidos é de 75 Bq/g, 

para qualquer radionuclídeo, conforme estabelecido na norma NE 6.05 da 

CNEN. Na impossibilidade de comprovar-se a obediência a este limite, 

recomenda-se aguardar o decaimento do radionuclídeo até níveis comparáveis 

à radiação de fundo. 

 

12.3.9 - A eliminação de rejeitos radioativos líquidos no sistema de esgoto deve 

ser realizada em quantidades absolutas e concentrações inferiores às 

especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, devendo esses valores ser parte 

integrante do plano de gerenciamento. 

 

12.3.10 - A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera deve ser 

realizada em concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da 

CNEN, mediante prévia autorização da CNEN. 

 



12.3.11 - O transporte externo de rejeitos radioativos, quando necessário, deve 

seguir orientação prévia específica da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear/CNEN. 

 

13 - GRUPO D  

 

13.1 - ACONDICIONAMENTO  

 

13.1.1 - Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços 

locais de limpeza urbana, utilizando-se sacos impermeáveis, contidos em 

recipientes e receber identificação conforme o item 13.2 deste Regulamento. 

 

13.1.2 - Os cadáveres de animais podem ter acondicionamento e transporte 

diferenciados, de acordo com o porte do animal, desde que submetidos à 

aprovação pelo órgão de limpeza urbana, responsável pela coleta, transporte e 

disposição final deste tipo de resíduo.  

 

13.2 - IDENTIFICAÇÃO :  

 

13.2.1 - Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, 

a identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de 

recipientes, usando código de cores e suas correspondentes nomeações, 

baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material 

reciclável :  

 

I - azul - PAPÉIS  

 

II- amarelo - METAIS 

 

III - verde - VIDROS 

 

IV - vermelho - PLÁSTICOS 

 

V - marrom - RESÍDUOS ORGÂNICOS  



 

13.2.2 - Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor cinza nos 

recipientes. 

 

13.2.3 - Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não existe 

exigência para a padronização de cor destes recipientes. 

 

13.2.3 - São admissíveis outras formas de segregação, acondicionamento e 

identificação dos recipientes destes resíduos para fins de reciclagem, de 

acordo com as características específicas das rotinas de cada serviço, devendo 

estar contempladas no PGRSS 

 

13.3 - TRATAMENTO  

 

13.3.1- Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de 

estabelecimento de saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo 

receptor ou na rede coletora de esgoto, sempre que não houver sistema de 

tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está localizado o serviço, 

conforme definido na RDC ANVISA nº. 50/2002. 

 

13.3.2 - Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e 

jardinagem, sobras de alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos 

alimentares de refeitórios e de outros que não tenham mantido contato com 

secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser encaminhados ao 

processo de compostagem. 

 

13.3.3 - Os restos e sobras de alimentos citados no item 13.3.2 só podem ser 

utilizados para fins de ração animal, se forem submetidos ao processo de 

tratamento que garanta a inocuidade do composto, devidamente avaliado e 

comprovado por órgão competente da Agricultura e de Vigilância Sanitária do 

Município, Estado ou do Distrito Federal.  

 

14 - GRUPO E 

 



14.1 - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, 

no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de 

descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, 

com tampa, devidamente identificados, atendendo aos parâmetros 

referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT, sendo expressamente 

proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. As 

agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, 

quando descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada 

manualmente. 

 

14.2 - O volume dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com 

a geração diária deste tipo de resíduo.  

 

14.3 - Os recipientes mencionados no item 14.1 devem ser descartados 

quando o preenchimento atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de 

preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da boca do recipiente, sendo 

proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

 

14.4 - Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços de assistência 

domiciliar, devem ser acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de 

atendimento ou por pessoa treinada para a atividade, de acordo com este 

Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência. 

 

14.5 - Os recipientes devem estar identificados de acordo com o item 1.3.6, 

com símbolo internacional de risco biológico, acrescido da inscrição de 

“P E R F U R O C O R T A N T E ” e os riscos adicionais, quím ico ou radiológico. 

 

14.6- O armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento 

externo destes resíduos podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados 

para o Grupo A. 

 

14.7 - TRATAMENTO 

 



14.7.1 - Os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico 

Classe de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 

disseminação ou causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja 

desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo 

físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de 

redução ou eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com 

Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV). 

 

14.7.2 - Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por 

substâncias químicas perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao 

mesmo tratamento dado à substância contaminante. 

 

14.7.3 - Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos 

ao mesmo tempo de decaimento do material que o contaminou, conforme 

orientações constantes do item 12.3. 

 

14.7.4 - As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, 

inclusive as usadas na coleta laboratorial de amostra de paciente e os demais 

resíduos perfurocortantes não necessitam de tratamento. 

 

As etapas seguintes do manejo dos RSS serão abordadas por processo, por 

abrangerem mais de um tipo de resíduo em sua especificação, e devem estar 

em conformidade com a Resolução CONAMA nº. 283/2001  

 

15 - ARMAZENAMENTO EXTERNO 

 

15.1 - O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser 

construído em ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, 

possuindo, no mínimo, 01 ambiente separado para atender o armazenamento 

de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente com o Grupo E e 01 

ambiente para o Grupo D. O abrigo deve ser identificado e restrito aos 

funcionários do gerenciamento de resíduos, ter fácil acesso para os recipientes 

de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de transporte interno 



não podem transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso ao 

abrigo de resíduos. 

 

15.2 - O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de 

resíduos gerados, com capacidade de armazenamento compatível com a 

periodicidade de coleta do sistema de limpeza urbana local. O piso deve ser 

revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização. O 

fechamento deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável 

e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão 

equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de 

proteção contra insetos. 

 

15.3- O abrigo referido no item 15.2 deste Regulamento deve ter porta provida 

de tela de proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as 

dimensões dos recipientes de coleta externa, pontos de iluminação e de água, 

tomada elétrica, canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para 

a rede de esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com tampa que permita a 

sua vedação. 

 

15.4- Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em local 

exclusivo com dimensionamento compatível com as características 

quantitativas e qualitativas dos resíduos gerados. 

 

15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser projetado 

e construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para 

ventilação adequada, com tela de proteção contra insetos. Ter piso e paredes 

revestidos internamente de material resistente, impermeável e lavável, com 

acabamento liso. O piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as 

canaletas. Deve possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de 

tampa que permita a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior 

para impedir o acesso de vetores e roedores.  

 



15.6 - O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de 

fácil visualização, com sinalização de segurança-RESÍDUOS QUÍMICOS, com 

símbolo baseado na norma NBR 7500 da ABNT. 

 

15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as 

orientações contidas na norma NBR 12.235 da ABNT. 

 

15.8- O abrigo de resíduos deve possuir área específica de higienização para 

limpeza e desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais 

equipamentos utilizados no manejo de RSS. A área deve possuir cobertura, 

dimensões compatíveis com os equipamentos que serão submetidos à limpeza 

e higienização, piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de 

pontos de iluminação e tomada elétrica, ponto de água, preferencialmente 

quente e sob pressão, canaletas de escoamento de águas servidas 

direcionadas para a rede de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado 

provido de tampa que permita a sua vedação. 

 

15.9 - O trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o 

armazenamento externo deve permitir livre acesso dos recipientes coletores de 

resíduos, possuir piso com revestimento resistente à abrasão, superfície plana, 

regular, antiderrapante e rampa, quando necessária, com inclinação de acordo 

com a RDC ANVISA nº. 50/2002. 

 

15.10 - O estabelecimento gerador de RSS cuja geração semanal de resíduos 

não exceda a 700 L e a diária não exceda a 150 L, pode optar pela instalação 

de um abrigo reduzido exclusivo, com as seguintes características: 

 

• S er construído em  alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas teladas 

para ventilação, restrita a duas aberturas de 10X20 cm cada uma delas, uma a 

20 cm do piso e a outra a 20 cm do teto, abrindo para a área externa. A critério 

da autoridade sanitária, estas aberturas podem dar para áreas internas da 

edificação; 

 



• P iso, paredes, porta e teto de m aterial liso, im perm eável e lavável. C aim ento 

de piso para ao lado oposto ao da abertura com instalação de ralo sifonado 

ligado à instalação de esgoto sanitário do serviço. 

 

• Identificação na porta com  o sím bolo de acordo com  o tipo de resíduo 

armazenado; 

 

• T er localização tal que não abra diretam ente para a área de perm anência de 

pessoas e, circulação de público, dando-se preferência a locais de fácil acesso 

à coleta externa e próxima a áreas de guarda de material de limpeza ou 

expurgo. 

 

CAPÍTULO VII - SEGURANÇA OCUPACIONAL 

 

16 - O pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, 

coleta, transporte, tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser 

submetido a exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de 

mudança de função e demissional, conforme estabelecido no PCMSO da 

Portaria 3214 do MTE ou em legislação específica para o serviço público 

 

16.1 - Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o 

Programa Nacional de Imunização-PNI, devendo ser obedecido o calendário 

previsto neste programa ou naquele adotado pelo estabelecimento. 

 

16.2 - Os trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial 

sorológico para avaliação da resposta imunológica.. 

 

17 - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo 

com as Normas Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego .  

 

18 - O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve 

ser capacitado na ocasião de sua admissão e mantido sob educação 

continuada para as atividades de manejo de resíduos, incluindo a sua 

responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes. 



 

18.1- A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de 

equipamentos de proteção individual - uniforme, luvas, avental impermeável, 

máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, bem como 

a necessidade de mantê-los em perfeita higiene e estado de conservação.  

 

19 - Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam 

temporariamente ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de 

gerenciamento de resíduos, devem conhecer o sistema adotado para o 

gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, reconhecer os 

símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos 

abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração 

ao PGRSS. 

 

20 - Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação 

continuada, independente do vínculo empregatício existente, que deve 

contemplar dentre outros temas: 

 

• - Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais; 

 

• - Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância 

sanitária relativas aos RSS; 

 

• - Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo; 

 

• - Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento; 

 

• - Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais; 

 

• - Conhecimento das responsabilidades e de tarefas; 

 

• - Identificação das classes de resíduos; 

 

• - Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta; 



 

• - Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e 

Coletiva-EPC; 

 

• - Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica); 

 

• - Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes; 

 

• -Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver 

rejeitos radioativos; 

 

• - Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações 

emergenciais; 

 

• - Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

 

• - Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química. 

 

20.1 - Os programas de educação continuada podem ser desenvolvidos sob a 

forma de consorciamento entre os diversos estabelecimentos existentes na 

localidade. 

 

21 - Todos os atos normativos mencionados neste Regulamento, quando 

substituídos ou atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente 

atualizada em relação ao ato de origem. 

 

Apêndice I 

 

Classificação  

 

GRUPO A 

 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características, podem apresentar risco de infecção. 



 

A1 

 

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos 

vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de 

manipulação genética.  

 

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 

microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. 

 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e 

aquelas oriundas de coleta incompleta. 

 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 

contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 

A2 

 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 

suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 

epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a 

estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. 

 

A3 

 



- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem 

sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 

centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham 

valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

 

A4 

 

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.  

 

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 

equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 

 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 

secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 

suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância 

epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 

mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 

contaminação com príons. 

 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 

outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. 

 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 

não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 

procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 

confirmação diagnóstica. 

 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 

animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações. 



 

- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 

A5 

 

- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 

escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

 

GRUPO B 

 

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 

imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 

descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 

 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 

metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 

contaminados por estes.  

 

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas 

 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 

GRUPO C 

 



Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados 

nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não 

prevista. 

 

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clinicas, serviços de 

medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-6.05. 

 

GRUPO D 

 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de 

vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e 

hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados 

como A1; 

 

- sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

 

- resto alimentar de refeitório; 

 

- resíduos provenientes das áreas administrativas; 

 

- resíduos de varrição, flores, podas e jardins 

 

- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde 

 

GRUPO E 

 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, 

agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; 



lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no 

laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. 

 

APÊNDICE II 

 

Classificação de Agentes Etiológicos Humanos e Animais - Instrução normativa 

CTNBio nº 7 de 06/06/1997 e Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção 

com Material Biológico - Ministério da Saúde - 2004 

 

CLASSE DE RISCO 4 

 

BACTÉRIAS 

 Nenhuma 

  

FUNGOS 

 Nenhum 

  

PARASITAS 

 Nenhum 

  

VÍRUS E MICOPLASMAS 

 Agentes da Febre Hemorrágica ( Criméia-Congo, Lassa, Junin, Machupo, 

Sabiá, Guanarito e outros ainda não identificados) 

  

 Encefalites transmitidas por carrapatos (inclui o vírus da Encefalite primavera-

verão Russa, Vírus da Doença de  

  

 Kyasanur, Febre Hemorrágica de Omsk e vírus da Encefalite da Europa 

Central). 

  

 Herpesvírus simiae (Monkey B vírus) 

  

 Mycoplasma agalactiae (caprina) 



  

 Mycoplasma mycoides (pleuropneumonia contagiosa bovina) 

  

 Peste eqüina africana 

  

 Peste suína africana 

  

 Varíola caprina 

  

 Varíola de camelo 

  

 Vírus da dermatite nodular contagiosa 

  

 Vírus da doença de Nairobi (caprina) 

  

 Vírus da doença de Teschen 

  

 Vírus da doença de Wesselsbron 

  

 Vírus da doença hemorrágica de coelhos 

  

 Vírus da doença vesicular suína 

  

 Vírus da enterite viral dos patos, gansos e cisnes  

  

 Vírus da febre aftosa (todos os tipos) 

  

 Vírus da febre catarral maligna 

  

 Vírus da febre efêmera de bovinos 

  

 Vírus da febre infecciosa petequial bovina 

  

 Vírus da hepatite viral do pato 



  

 Vírus da louping III 

  

 Vírus da lumpy skin 

  

 Vírus da peste aviária 

  

 Vírus da peste bovina 

  

 Viris da peste dos pequenos ruminantes 

  

 Vírus da peste suína clássica (amostra selvagem) 

  

 Vírus de Marburg 

  

 Vírus de Akabane 

  

 Vírus do exantema vesicular 

  

 Vírus Ebola 

  

 

OBS : Os microorganismos emergentes que venham a ser identificados 

deverão ser classificados neste nível até que os estudos estejam concluídos. 

 

APÊNDICE III 

 

Quadro resumo das Normas de Biossegurança para o Nível Classe de Risco 4  

 

AGENTES 

 

 Agentes exóticos ou perigosos que impõem um alto risco de doenças que 

ameaçam a vida; 



 infecções laboratoriais transmitidas via aerossol ou relacionadas a agentes 

com rsico desconhecido de transmissão; 

 

PRÁTICAS 

 

- Práticas padrões de microbiologia  

- Acesso controlado  

- Avisos de risco biológico  

- Precauções com objetos perfurocortantes 

- Manual de Biossegurança que defina qualquer descontaminação de dejetos 

ou normas de vigilância médica  

- Descontaminação de todo o resíduo 

- Descontaminação da roupa usada no laboratório antes de ser lavada 

- Amostra sorológica  

- Mudança de roupa antes de entrar  

- Banho de ducha na saída 

- Todo material descontaminado na saída das instalações

 

EQUIP. SEGURANÇA (BARREIRAS PRIMÁRIAS) 

 

Todos os procedimentos conduzidos em Cabines de Classe III ou Classe I ou 

II, juntamente com macacão de pressão positiva com suprimento de ar.  

INSTALAÇÕES (BARREIRAS SECUNDÁRIAS) 

 

- Edifício separado ou área isolada 

- Porta de acesso dupla com fechamento automático 

- Ar de exaustão não recirculante  

- Fluxo de ar negativo dentro do laboratório  

- Sistema de abastecimento e escape, a vácuo, e de descontaminação.

Fonte : Biossegurança em laboratórios biomédicos e de microbiologia - CDC-

NIH 4ª edição-1999  



APÊNDICE IV  

 

NÍVEIS DE INATIVAÇÃO MICROBIANA 

 

Nível I  

 Inativação de bactérias vegetativas, fungos e vírus lipofílicos com redução 

igual ou maior que 6Log10 

  

Nível 2 

 Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 

parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10 

  

Nível III 

 Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 

parasitas e micobactérias com redução igual ou maior que 6Log10, e inativação 

de esporos do B. stearothermophilus ou de esporos do B. subtilis com redução 

igual ou maior que 4Log10. 

  

Nível IV 

 Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, 

parasitas e micobactérias, e inativação de esporos do B. stearothermophilus 

com redução igual ou maior que 4Log10. 

  

 

Fonte : Technical Assistance Manual: State Regulatory Oversight of Medical 

Waste Treatment Technologies - State and Territorial Association on Alternate 

Treatment Technologies - abril de 1994 

 

APÊNDICE V 

 

Tabela de Incompatibilidade das principais substâncias utilizadas em Serviços 

de Saúde  

 

Substância 



 Incompatível com: 

  

Acetileno 

 Cloro, Bromo,Flúor, Cobre, Prata, Mercúrio 

  

Ácido acético 

 Ácido crômico, Ácido perclórico, , peróxidos, permanganatos, Ácido nítrico, 

etilenoglicol 

  

Acetona 

 Misturas de Ácidos sulfúrico e nítrico concentrados, Peróxido de hidrogênio. 

  

Ácido crômico 

 Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpentine, álcool, outros líquidos 

inflamáveis 

  

Ácido hidrociânico 

 Ácido nítrico, álcalis 

  

Ácido fluorídrico anidro, fluoreto de hidrogênio 

 Amônia (aquosa ou anidra) 

  

Àcido nítrico concentrado 

 Ácido cianídrico, anilinas, Óxidos de cromo VI, Sulfeto de hidrogênio, líquidos 

e gases combustíveis, ácido acético, ácido crômico. 

  

Ácido oxálico 

 Prata e Mercúrio 

  

Ácido perclórico 

 Anidrido acético, álcoois, Bismuto e suas ligas, papel, madeira 

  

Ácido sulfúrico 

 Cloratos, percloratos, permanganatos e água 



  

Alquil alumínio 

 Água 

  

Amônia anidra 

 Mercúrio, Cloro, Hipoclorito de cálcio, Iodo, Bromo, Ácido fluorídrico 

  

Anidrido acético 

 Compostos contendo hidroxil tais como etilenoglicol, Ácido perclórico 

  

Anilina 

 Ácido nítrico, Peróxido de hidrogênio 

  

Azida sódica 

 Chumbo, Cobre e outros metais 

  

Bromo e Cloro 

 Benzeno, Hidróxido de amônio, benzina de petróleo, Hidrogênio, acetileno, 

etano, propano, butadienos, pós-metálicos. 

  

Carvão ativo 

 Dicromatos, permanganatos, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, Hipoclorito de sódio 

  

Cloro 

 Amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo, Hidrogênio, 

Carbeto de sódio, turpentine, benzeno, metais finamente divididos, benzinas e 

outras frações do petróleo. 

  

Cianetos 

 Ácidos e álcalis 

  

Cloratos, percloratos, clorato de potássio 

 Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas particuladas, 

substâncias combustíveis 



  

Cobre metálico 

 Acetileno, Peróxido de hidrogênio, azidas 

  

Dióxido de cloro 

 Amônia, metano, Fósforo, Sulfeto de hidrogênio 

  

Flúor 

 Isolado de tudo 

  

Fósforo 

 Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos, permanganatos 

  

Halogênios (Flúor, Cloro, Bromo e Iodo) 

 Amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos 

  

Hidrazida 

 Peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros oxidantes 

  

Hidrocarbonetos (butano, propano, tolueno) 

 Ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos 

  

Iodo 

 Acetileno, Hidróxido de amônio, Hidrogênio 

  

Líquidos inflamáveis 

 Ácido nítrico, Nitrato de amônio, Óxido de cromo VI, peróxidos, Flúor, Cloro, 

Bromo, Hidrogênio 

  

Mercúrio 

 Acetileno, Ácido fulmínico, amônia. 

  

Metais alcalinos 

 Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos clorados 



  

Nitrato de amônio 

 Ácidos, pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloretos, Enxofre, compostos 

orgânicos em pó. 

  

Nitrato de sódio 

 Nitrato de amônio e outros sais de amônio 

  

Óxido de cálcio 

 Água 

  

Óxido de cromo VI 

 Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis, naftaleno, 

  

Oxigênio 

 Óleos, graxas, Hidrogênio, líquidos, sólidos e gases inflamáveis 

  

Perclorato de potássio 

 Ácidos 

  

Permanganato de potássio 

 Glicerina, etilenoglicol, Ácido sulfúrico 

  

Peróxido de hidrogênio  

 Cobre, Cromo, Ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis 

  

Peróxido de sódio 

 Ácido acético, Anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol, etilenoglicol, 

Acetatos de metila e etila, furfural 

  

Prata e sais de Prata 

 Acetileno, Ácido tartárico, Ácido oxálico, compostos de amônio. 

  

Sódio 



 Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos clorados 

  

Sulfeto de hidrogênio 

 Ácido nítrico fumegante, gases oxidantes 

  

 

Fonte: Manual de Biossegurança - Mario Hiroyuki Hirata;Jorge Mancini Filho 

 

APÊNDICE VI 

 

Substâncias que devem ser segregadas separadamente 

 

Líquidos inflamáveis 

 

Ácidos 

 

Bases 

 

Oxidantes 

 

Compostos orgânicos não halogenados 

 

Compostos orgânicos halogenados 

 

Óleos 

 

Materiais reativos com o ar 

 

Materiais reativos com a água 

 

Mercúrio e compostos de Mercúrio  

 

Brometo de etídio 

 



Formalina ou Formaldeído 

 

Mistura sulfocrômica 

 

Resíduo fotográfico 

 

Soluções aquosas 

 

Corrosivas 

 

Explosivas 

 

Venenos 

 

Carcinogênicas, Mutagênicas e Teratogênicas 

 

Ecotóxicas 

 

Sensíveis ao choque 

 

Criogênicas 

 

Asfixiantes 

 

De combustão espontânea 

 

Gases comprimidos 

 

Metais pesados 

 

Fonte: Chemical Waste Management Guide. - University of Florida - Division of 

Environmental Health & Safety - abril de 2001 

 

APÊNDICE VII 



 

Lista das principais substâncias utilizadas em serviços de saúde que reagem 

com embalagens de Polietileno de Alta Densidade (PEAD)  

 

Àcido butírico 

 Dietil benzeno 

  

Àcido nítrico 

 Dissulfeto de carbono 

  

Ácidos concentrados 

 Éter 

  

Bromo 

 Fenol / clorofórmio 

  

Bromofórmio 

 Nitrobenzeno 

  

Álcool benzílico 

 o-diclorobenzeno 

  

Anilina 

 Óleo de canela 

  

Butadieno 

 Óleo de cedro 

  

Ciclohexano 

 p-diclorobenzeno 

  

Cloreto de etila, forma líquida 

 Percloroetileno 

  



Cloreto de tionila 

 solventes bromados & fluorados 

  

Bromobenzeno 

 solventes clorados 

  

Cloreto de Amila 

 Tolueno 

  

Cloreto de vinilideno 

 Tricloroeteno 

  

Cresol 

 Xileno 

  

 

Fonte: Chemical Waste Management Guide - University of Florida - Division of 

Environmental Health & Safety - abril de 2001 

 

APÊNDICE VIII 

 

GLOSSÁRIO 

 

AGENTE BIOLÓGICO - Bactérias, fungos, vírus, clamídias, riquétsias, 

micoplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e 

toxinas. 

 

ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO - ação desenvolvida em estabelecimento 

onde se realiza o atendimento com apenas um profissional de saúde em cada 

turno de trabalho. (consultório) 

 

ATERRO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CLASSE I - Técnica de disposição 

final de resíduos químicos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde 



pública, minimizando os impactos ambientais e utilizando procedimentos 

específicos de engenharia para o confinamento destes. 

 

ATERRO SANITÁRIO - Técnica de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas cobertas com material 

inerte, segundo normas específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

e à segurança, minimizando os impactos ambientais. 

 

CADÁVERES DE ANIMAIS - são os animais mortos. Não oferecem risco à 

saúde humana, à saúde animal ou de impactos ambientais por estarem 

impedidos de disseminar agentes etiológicos de doenças. 

 

CARCAÇAS DE ANIMAIS - são produtos de retaliação de animais, 

provenientes de estabelecimentos de tratamento de saúde animal, centros de 

experimentação, de Universidades e unidades de controle de zoonoses e 

outros similares 

 

CARROS COLETORES - são os contenedores providos de rodas, destinados à 

coleta e transporte interno de resíduos de serviços de saúde . 

 

CLASSE DE RISCO 4 (elevado risco individual e elevado risco para a 

comunidade): condição de um agente biológico que representa grande ameaça 

para o ser humano e para os animais, representando grande risco a quem o 

manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro, 

não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes. 

 

CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO - condições e padrões de emissão adotados 

para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor. 

 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH - órgão de 

assessoria à autoridade máxima da instituição e de coordenação das ações de 

controle de infecção hospitalar. 

 



COMPOSTAGEM - processo de decomposição biológica de fração orgânica 

biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma população diversificada 

de organismos em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, 

desenvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação ativa e outra de 

maturação. 

 

CORPO RECEPTOR - corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de 

um efluente. 

 

DESTINAÇÃO FINAL- processo decisório no manejo de resíduos que inclui as 

etapas de tratamento e disposição final. 

 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - dispositivo de uso 

individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, 

atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional ou funcional. 

 

Estabelecimento: denominação dada a qualquer edificação destinada à 

realização de atividades de prevenção, promoção, recuperação e pesquisa na 

área da saúde ou que estejam a ela relacionadas.  

 

FONTE SELADA - fonte radioativa encerrada hermeticamente em uma 

cápsula, ou ligada totalmente a material inativo envolvente, de forma que não 

possa haver dispersão de substância radioativa em condições normais e 

severas de uso. 

 

FORMA LIVRE - é a saturação de um líquido em um resíduo que o absorva ou 

o contenha, de forma que possa produzir gotejamento, vazamento ou 

derramamento espontaneamente ou sob compressão mínima 

 

HEMODERIVADOS - produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma 

humano, submetidos a processo de industrialização e normatização que lhes 

conferem qualidade, estabilidade e especificidade. 

 



INSUMOS FARMACÊUTICOS - Qualquer produto químico, ou material (por 

exemplo: embalagem) utilizado no processo de fabricação de um 

medicamento, seja na sua formulação, envase ou acondicionamento. 

 

INSTALAÇÕES RADIATIVAS - estabelecimento onde se produzem, 

processam, manuseiam, utilizam, transportam ou armazenam fontes de 

radiação, excetuando-se as Instalações Nucleares definidas na norma CNEN-

NE-1.04 "Licenciamento de Instalações Nucleares" e os veículos 

transportadores de fontes de radiação. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - atos administrativos pelos quais o órgão de 

meio ambiente aprova a viabilidade do local proposto para uma instalação de 

tratamento ou destinação final de resíduos, permitindo a sua construção e 

operação, após verificar a viabilidade técnica e o conceito de segurança do 

projeto. 

 

LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS - atos administrativos 

pelos quais a CNEN aprova a viabilidade do local proposto para uma instalação 

radiativa e permite a sua construção e operação, após verificar a viabilidade 

técnica e o conceito de segurança do projeto. 

 

LIMITE DE ELIMINAÇÃO - valores estabelecidos na norma CNEN-NE-6.05 

"Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radioativas" e expressos em 

termos de concentrações de atividade e/ou atividade total, em ou abaixo dos 

quais um determinado fluxo de rejeito pode ser liberado pelas vias 

convencionais, sob os aspectos de proteção radiológica. 

 

Líquidos corpóreos: são representados pelos líquidos cefalorraquidiano, 

pericárdico, pleural, articular, ascítico e amniótico 

 

LOCAL DE GERAÇÃO - representa a unidade de trabalho onde é gerado o 

resíduo. 

 



Materiais de assistência à saúde: materiais relacionados diretamente com o 

processo de assistência aos pacientes 

 

MEIA-VIDA FÍSICA - tempo que um radionuclídeo leva para ter a sua atividade 

inicial reduzida à metade. 

 

METAL PESADO - qualquer composto de Antimônio, Cádmio, Crômio (IV), 

Chumbo, Estanho, Mercúrio, Níquel, Selênio, Telúrio e Tálio, incluindo a forma 

metálica. 

 

PATOGENICIDADE - capacidade de um agente causar doença em indivíduos 

normais suscetíveis. 

 

PLANO DE RADIOPROTEÇAO - PR - Documento exigido para fins de 

Licenciamento de Instalações Radiativas, pela Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, conforme competência atribuída pela Lei 6.189, de 16 de dezembro de 

1974, que se aplica às atividades relacionadas com a localização, construção, 

operação e modificação de Instalações Radiativas, contemplando, entre outros, 

o Programa de Gerência de Rejeitos Radioativos - PGRR 

 

Príon: estrutura protéica alterada relacionada como agente etiológico das 

diversas formas de Encefalite Espongiforme 

 

Produto para Diagnóstico de Uso In Vitro: reagentes, padrões, calibradores, 

controles, materiais, artigos e instrumentos, junto com as instruções para seu 

uso, que contribuem para realizar uma determinação qualitativa, quantitativa ou 

semi-quantitativa de uma amostra biológica e que não estejam destinados a 

cumprir função anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam 

ingeridos, injetados ou inoculados em seres humanos e que são utilizados 

unicamente para provar informação sobre amostras obtidas do organismo 

humano. (Portaria n º 8/MS/SVS, de 23 de janeiro de 1996) 

 



QUIMIOTERÁPICOS ANTINEOPLÁSICOS - substâncias químicas que atuam 

a nível celular com potencial de produzirem genotoxicidade, citotoxicidade e 

teratogenicidade .  

 

RECICLAGEM - processo de transformação dos resíduos que utiliza técnicas 

de beneficiamento para o reprocessamento, ou obtenção de matéria prima para 

fabricação de novos produtos. 

 

Redução de carga microbiana: aplicação de processo que visa a inativação 

microbiana das cargas biológicas contidas nos resíduos 

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS - são todos aqueles resultantes 

de atividades exercidas nos serviços definidos no artigo 1o que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 

exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final 

 

Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: conjunto de 

unidades, processos e procedimentos que alteram as características físicas, 

físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua 

descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a 

preservação da qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do 

trabalhador. 

 

Sobras de amostras: restos de sangue, fezes, urina, suor, lágrima, leite, 

colostro, líquido espermático, saliva, secreções nasal, vaginal ou peniana, pêlo 

e unha que permanecem nos tubos de coleta após a retirada do material 

necessário para a realização de investigação 

 

VEÍCULO COLETOR - veículo utilizado para a coleta externa e o transporte de 

resíduos de serviços de saúde. 
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Anexo 3 - LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 

 
 

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º (VETADO) 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 

nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 

culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de 

órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa 

jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua 

prática, quando podia agir para evitá-la. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 

órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 

pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à 

qualidade do meio ambiente. 

Art. 5º (VETADO) 

CAPÍTULO II 

DA APLICAÇÃO DA PENA 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf
Mensagem_Veto/1998/Vep181-98.pdf


Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente 

observará: 

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 

conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente; 

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 

interesse ambiental; 

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa. 

Art. 7º As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as 

privativas de liberdade quando: 

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade 

inferior a quatro anos; 

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que 

a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. 

Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo 

terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. 

Art. 8º As penas restritivas de direito são: 

I - prestação de serviços à comunidade; 

II - interdição temporária de direitos; 

III - suspensão parcial ou total de atividades; 

IV - prestação pecuniária; 

V - recolhimento domiciliar. 

Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao 

condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades 

de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, 

na restauração desta, se possível. 

Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o 

condenado contratar com o Poder Público, de receber incentivos fiscais ou 

quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo 

de cinco anos, no caso de crimes dolosos, e de três anos, no de crimes 

culposos. 

Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem 

obedecendo às prescrições legais. 



Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou 

à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, 

não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 

mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil 

a que for condenado o infrator. 

Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de 

responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, 

freqüentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos 

dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado a sua 

moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. 

Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: 

I - baixo grau de instrução ou escolaridade do agente; 

II - arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do 

dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada; 

III - comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação 

ambiental; 

IV - colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 

ambiental. 

Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou 

qualificam o crime: 

I - reincidência nos crimes de natureza ambiental; 

II - ter o agente cometido a infração: 

a) para obter vantagem pecuniária; 

b) coagindo outrem para a execução material da infração; 

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 

ambiente; 

d) concorrendo para danos à propriedade alheia; 

e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do 

Poder Público, a regime especial de uso; 

f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos; 

g) em período de defeso à fauna; 

h) em domingos ou feriados; 

i) à noite; 

j) em épocas de seca ou inundações; 



l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; 

m) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais; 

n) mediante fraude ou abuso de confiança; 

o) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 

p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas 

públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; 

q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das 

autoridades competentes; 

r) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. 

Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode 

ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade não 

superior a três anos. 

Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2º do art. 78 do Código 

Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as 

condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao 

meio ambiente. 

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se 

revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada 

até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. 

Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, 

fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e 

cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá 

ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. 

Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os 

prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. 

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução 

poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da 

liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.  

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às 

pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 

I - multa;  

II - restritivas de direitos; 



III - prestação de serviços à comunidade. 

Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: 

I - suspensão parcial ou total de atividades; 

II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; 

III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 

subsídios, subvenções ou doações. 

§ 1º A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem 

obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do 

meio ambiente. 

§ 2º A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade 

estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a 

concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. 

§ 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele obter subsídios, 

subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá 

em: 

I - custeio de programas e de projetos ambientais; 

II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 

III - manutenção de espaços públicos; 

IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o 

fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá 

decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento 

do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.  

CAPÍTULO III 

DA APREENSÃO DO PRODUTO E DO INSTRUMENTO DE INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA OU DE CRIME 

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, 

lavrando-se os respectivos autos. 

§ 1º Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins 

zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a 

responsabilidade de técnicos habilitados. 



§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e 

doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins 

beneficentes. 

§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou 

doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. 

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, 

garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. 

CAPÍTULO IV 

DA AÇÃO E DO PROCESSO PENAL 

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei, a ação penal é pública 

incondicionada. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de 

aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da 

Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde 

que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 

74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. 

Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 

seguintes modificações: 

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo 

referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano 

ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo 

artigo; 

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a 

reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período 

máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com 

suspensão do prazo da prescrição; 

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III 

e IV do § 1° do artigo mencionado no caput; 

IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de 

constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu 

resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo 

previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; 
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V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de 

punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado 

tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. 

CAPÍTULO V 

DOS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE 

Seção I 

Dos Crimes contra a Fauna 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização 

da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas: 

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em 

desacordo com a obtida; 

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro 

ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, 

nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, 

provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, 

licença ou autorização da autoridade competente.  

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada 

ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de 

aplicar a pena. 

§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies 

nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham 

todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território 

brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. 

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que 

somente no local da infração; 

II - em período proibido à caça; 

III - durante a noite; 

IV - com abuso de licença; 

V - em unidade de conservação; 



VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição 

em massa. 

§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça 

profissional. 

§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, 

sem a autorização da autoridade ambiental competente: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem parecer técnico oficial 

favorável e licença expedida por autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 

domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 

recursos alternativos. 

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal. 

Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o 

perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, 

açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas: 

I - quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aqüicultura de 

domínio público; 

II - quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem 

licença, permissão ou autorização da autoridade competente; 

III - quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre 

bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. 

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares 

interditados por órgão competente: 

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: 



I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos 

inferiores aos permitidos; 

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de 

aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos; 

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes 

da coleta, apanha e pesca proibidas. 

Art. 35. Pescar mediante a utilização de: 

I - explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 

semelhante; 

II - substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente: 

Pena - reclusão de um ano a cinco anos. 

Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se pesca todo ato tendente a 

retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos 

dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de 

aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, 

constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 

I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 

II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou 

destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela 

autoridade competente; 

III –  (VETADO) 

IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão 

competente. 

Seção II 

Dos Crimes contra a Flora 

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 

mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 

proteção: 

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, 

sem permissão da autoridade competente: 
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Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas 

de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, 

independentemente de sua localização: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, 

Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e 

Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção 

Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou 

outras a serem criadas pelo Poder Público. 

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as 

Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os 

Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada pela Lei 

nº 9.985, de 18.7.2000) 

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no 

interior das Unidades de Conservação será considerada circunstância 

agravante para a fixação da pena. 

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no 

interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada 

circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação dada pela Lei nº 

9.985, de 18.7.2000) 

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.  

Art. 40-A. (VETADO) (Artigo inluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

§ 1o Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas 

de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as 

Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural. (Parágrafo inluído pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000)  

§ 2o A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no 

interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada 

circunstância agravante para a fixação da pena. (Parágrafo inluído pela Lei nº 

9.985, de 18.7.2000) 
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§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Parágrafo inluído 

pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta: 

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a 

um ano, e multa. 

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 

incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou 

qualquer tipo de assentamento humano: 

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Art. 43. (VETADO) 

Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação 

permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 

minerais: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por 

ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 

exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais: 

Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, 

carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do 

vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que 

deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem 

em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de 

origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do 

armazenamento, outorgada pela autoridade competente. 

Art. 47. (VETADO) 

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas 

de vegetação: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
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Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada 

alheia: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa. 

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação 

fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada 

ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do 

órgão competente: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.284, de 2006) 

§ 1o Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência 

imediata pessoal do agente ou de sua família. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 

2006) 

§ 2o Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a pena será 

aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare. (Incluído pela Lei nº 11.284, 

de 2006) 

Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais 

formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou 

instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou 

subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a 

um terço se: 

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a 

modificação do regime climático; 

II - o crime é cometido: 

a) no período de queda das sementes; 

b) no período de formação de vegetações;  



c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça 

ocorra somente no local da infração; 

d) em época de seca ou inundação;  

e) durante a noite, em domingo ou feriado. 

Seção III 

Da Poluição e outros Crimes Ambientais 

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade 

de animais ou a destruição significativa da flora: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

§ 2º Se o crime: 

I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 

momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população; 

III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 

em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a 

competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo 

com a obtida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área 

pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, 

concessão ou determinação do órgão competente. 



Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 

substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, 

em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus 

regulamentos: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias 

referidos no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança. 

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é 

aumentada de um sexto a um terço.  

§ 3º Se o crime é culposo: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 57. (VETADO) 

Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão 

aumentadas: 

I - de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio 

ambiente em geral; 

II - de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em 

outrem; 

III - até o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão 

aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. 

Art. 59. (VETADO) 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 

parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 

poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 

contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente. 

Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à 

agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas: 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Seção IV 

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural 
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Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; 

II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou 

similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de 

detenção, sem prejuízo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente 

protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor 

paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 

arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade 

competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim 

considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, 

histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem 

autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento 

urbano: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 

virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de seis meses 

a um ano de detenção, e multa. 

Seção V 

Dos Crimes contra a Administração Ambiental 

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a 

verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em procedimentos 

de autorização ou de licenciamento ambiental: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em 

desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços 

cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 



Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de 

detenção, sem prejuízo da multa. 

Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de 

cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem 

prejuízo da multa. 

Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de 

questões ambientais: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou 

qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório 

ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: 

(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 

11.284, de 2006) 

§ 1o Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(Incluído pela Lei nº 11.284, de 

2006) 

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano 

significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, 

incompleta ou enganosa. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 

CAPÍTULO VI 

DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão 

que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação 

do meio ambiente. 

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e 

instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados 

para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos 

Portos, do Ministério da Marinha. 



§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir 

representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito 

do exercício do seu poder de polícia. 

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo 

administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade. 

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as 

disposições desta Lei. 

Art. 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve 

observar os seguintes prazos máximos: 

I - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de 

infração, contados da data da ciência da autuação; 

II - trinta dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados 

da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação; 

III - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância 

superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, ou à Diretoria de 

Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação; 

IV –  cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento 

da notificação. 

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, 

observado o disposto no art. 6º: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

III - multa diária; 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, 

instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza 

utilizados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total de atividades; 

X –  (VETADO) 
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XI - restritiva de direitos. 

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-

ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. 

§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei 

e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das 

demais sanções previstas neste artigo. 

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou 

dolo: 

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-

las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania 

dos Portos, do Ministério da Marinha; 

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania 

dos Portos, do Ministério da Marinha. 

§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria 

e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se 

prolongar no tempo. 

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput 

obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei. 

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando 

o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo 

às prescrições legais ou regulamentares. 

§ 8º As sanções restritivas de direito são: 

I - suspensão de registro, licença ou autorização;  

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;  

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito; 

V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até 

três anos. 

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração 

ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela 

Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 

L7797.htm


20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio 

ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. 

Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou 

outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. 

Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento 

desta Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na 

legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o 

máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). 

Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito 

Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de 

incidência. 

CAPÍTULO VII 

DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons 

costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a 

necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado 

para: 

I - produção de prova; 

II - exame de objetos e lugares; 

III - informações sobre pessoas e coisas; 

IV - presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham 

relevância para a decisão de uma causa; 

V - outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos 

tratados de que o Brasil seja parte. 

§ 1° A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, 

que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para 

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. 

§ 2º A solicitação deverá conter: 

I - o nome e a qualificação da autoridade solicitante; 

II - o objeto e o motivo de sua formulação; 

III - a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante; 

IV - a especificação da assistência solicitada; 

V - a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. 



Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a 

reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de 

comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações 

com órgãos de outros países. 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal 

e do Código de Processo Penal. 

Art. 79-A.(Vide Medida Provisória nº 2.163-41, de 23.8.2001) 

Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a 

contar de sua publicação. 

Art. 81. (VETADO) 

Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Gustavo Krause          
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Anexo 4 - Parecer da comissão especial da política nacional de 
resíduos sólidos ao projeto de lei nº 203, de 1991 

 

PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL DA POLÍTICA NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(Destinada a apreciar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991 e 

apensados) 
PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991 

(e seus apensados) 
Dispõe sobre o acondicionamento, a 

coleta, o tratamento, o transporte e a 

destinação final dos resíduos de serviços de 

saúde. 

Autor: Senado Federal 
Relator: Cezar Silvestri 
REFORMULAÇÃO DE VOTO 
Em reunião realizada em 07/06 do ano em curso, tivemos a 

oportunidade de discutir o parecer apresentado pelo ilustre Deputado Ivo José, 

designado inicialmente para relatar a matéria nesta Comissão. Na ocasião, 

algumas sugestões foram apresentadas, o que motivou o Relator a apresentar 

Complementação de Voto. 



Durante a reunião realizada em 21/06, para a votação do 

Parecer, o Deputado Ivo José foi substituído na Comissão, o que levou o 

Presidente da Comissão a designar o Deputado Feu Rosa novo Relator do PL 

203/91 e apensos, o qual acatou inteiramente o Parecer anteriormente 

apresentado, com a Complementação de Voto. Na mesma reunião, o Relator 

manifestou-se pelo acatamento de dois dos destaques apresentados: o de nº 8 

e 

o de nº 9, ambos de autoria do Deputado Ronaldo Dimas. 

Em virtude de Questão de Ordem formulada pelo Deputado 

Luciano Zica, o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo, 

determ inou “a anulação dos atos praticados na C om issão E special destinada a  

oferecer parecer ao Projeto de Lei nº 203, de 1991, e seus apensados, a partir 

da 

designação do D eputado F eu R osa com o R elator da m atéria”, um a vez que 

este é 

Autor de um dos projetos apensados. 

Assim, o Senhor Presidente desta Comissão Especial 

incumbiu-me de relatar o PL 203/91 e apensos. Considerando o profícuo 

trabalho 

realizado pelo Deputado Ivo José, decidi acatar integralmente o Voto e o 

Substitutivo por ele apresentados, com as modificações que apresentou na 

Complementação de Voto, assim como os Destaques para Votação em 

Separado 

nº 8 e 9 apresentados pelo Deputado Ronaldo Dimas. Estes consistem na 

supressão dos seguintes dispositivos do Substitutivo: 

- art. 83, 84 e parágrafo único, 85 e 86; 

- art. 4º, inciso XVIII; 

- art. 22, caput e §§ 1º e 2º. 

Em 04/07, nova reunião foi realizada, quando foi votado o 

Substitutivo, com as modificações ora relatadas, ressalvados os Destaques. 

Dos 

Destaques apresentados, houve a retirada do de nº 5, a pedido do Autor. Os 

Destaques simples foram votados em globo e rejeitados. Também foram 

rejeitados os Destaques nos 1, 2 e 3, do PSDB, e nos15, 16 e 18, do PT. Foi 



aprovado o Destaque nº 17, do PT, que prevê a supressão do art. 23 do 

Substitutivo aprovado. 

Deve-se registrar que, com a aprovação dos Destaques 

citados, houve necessidade de renumeração de dispositivos do Substitutivo. 

Assim, para efeitos de consolidação do texto aprovado, incluindo as alterações 

previstas na Complementação de Voto, deve-se observar o seguinte: 

- o inciso XXIII do art. 4º passa a ser o inciso XXII; 

- o § 3º do art. 22 passa a ser o art. 22; 

- o § 4º do art. 22 passa a ser o art. 23; 

- o art. 145 passa a ser o art. 141. 

É o Parecer. 

 

Sala da Comissão, em de de 2006. 

Deputado Cezar Silvestri 
Relator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


