
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA GESTÃO E MEIO AMBIENTE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO 

 

 

FLÁVIO MEDINA 

 

 

ANÁLISE DA GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E PÓS-CONSUMO 

GERADOS NA FÁBRICA DE MEDICAMENTOS DA FIOCRUZ  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de 

Mestrado em Sistemas de Gestão da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Sistemas de Gestão. Área de 

concentração: Organizações e Estratégia. 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Sérgio Luiz Braga França, D.Sc. 

 

 

 

 

Niterói 

2015 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ficha Catalográfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 491 Medina, Flávio.  

Análise da gestão de resíduos industriais e pós-consumo gerados na 

fábrica de medicamentos da Fiocruz / Flávio Medina. – Niterói, RJ, 

2015. 

  122 f. 

   

  Dissertação (Mestrado em Sistemas de Gestão) – Universidade 

Federal Fluminense. Escola de Engenharia, 2015. 

  Orientador: Sérgio Luiz Braga França. 

 

1. Gestão de resíduos. 2. Sustentabilidade. 3. Indústria farmacêutica. 

I. Título.    

                                                        CDD 628.44 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

A indústria farmacêutica é considerada uma grande geradora de resíduos, sendo 

motivo de diversas discussões quanto à necessidade de se buscar o desenvolvimento 

sustentável. As ações com o objetivo de melhorar esta situação podem acontecer nas várias 

etapas do processo de produção de medicamentos. Por este motivo,  é fundamental estudar a 

relação entre a causa e o efeito na realização de atividades dentro das organizações que 

fabricam medicamentos, entre outras atividades que são realizadas dentro da operação.  

Imputa-se a isto, a necessidade de compreensão de fatores que levam ao tratamento da 

questão ambiental no processo produtivo, levando em consideração os resíduos que são 

gerados durante a produção e os resíduos do pós-consumo.  O objetivo do presente estudo é 

analisar o manejo, tratamento e descarte dos resíduos gerados durante o processo produtivo 

dos medicamentos e dos medicamentos que não serão mais utilizados no laboratório 

farmacêutico de Farmanguinhos (FIOCRUZ), assim como as sobras de medicamentos geradas 

no pós-consumo. Para isso, foram referenciados os seguintes tópicos: meio-ambiente; 

sustentabilidade; responsabilidade social; produção mais limpa; cenários da indústria 

farmacêutica; gestão da cadeia produtiva e da cadeia de suprimentos na indústria 

farmacêutica; resíduos sólidos farmacêuticos. A pesquisa de campo foi realizada por meio da 

abordagem qualitativa no laboratório farmacêutico de Farmanguinhos, uma unidade da 

FIOCRUZ, através de pesquisa documental e visitas técnicas. Os dados foram tratados através 

da análise de conteúdo. Conclui-se que Farmanguinhos tem uma preocupação considerável 

com a sustentabilidade e com a responsabilidade social, tentando minimizar os impactos 

ambientais e realizando diversos projetos sociais. A Unidade possui um centro de 

Tratamentos de Efluentes (ETE) e um Centro de Tecnologia Ambiental (CTA), além de tratar 

seus resíduos sólidos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), tendo 

como destinação final a incineração e aterros sanitários. Constatou-se que ainda não existe um 

sistema implementado para o recolhimento de medicamentos gerados no pós-consumo. 
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ABSTRACT 

The pharmaceutical industry is considered a great generator of waste, and is the 

subject of several discussions about the need for sustainable development solutions. Actions 

to improve this situation may take place at the various stages of the drug production process. 

For this reason, it is fundamental to study the cause and effect relationship in performing 

activities within organizations that manufacture drugs, among other activities that are 

performed within the operation. This entails the need to understand the environmental issues 

related to the production process, taking into consideration the residues that are generated 

during production as well as post-consumption residues. The objective of the present study is 

to analyze the management, treatment, and disposal of residues generated during the drug 

production process and of drugs which will no longer be used in the Farmanguinhos 

pharmaceutical laboratory (FIOCRUZ), as well as the leftovers of medicines generated in 

post-consumption. For this, the following topics were referenced: environment; sustainability; 

social responsibility; cleaner production; scenarios of the pharmaceutical industry; 

Management of the supply chain and supply chain in the pharmaceutical industry; Solid 

pharmaceutical waste. Field research was carried out through a qualitative approach in the 

pharmaceutical laboratory of Farmanguinhos, a unit of FIOCRUZ, through documentary 

research and technical visits. Data were treated through content analysis. It is concluded that 

Farmanguinhos has a considerable concern with sustainability and social responsibility, 

attempting to minimize environmental impacts and carrying out various social projects. The 

Unit has an Effluent Treatment Center (ETE) and an Environmental Technology Center 

(CTA), in addition to treating its solid waste in accordance with the National Solid Waste 

Policy (PNRS), with the final destination of incineration and sanitary landfills. It was verified 

that, as of yet, there are no systems implemented for the collection of medicines generated in 

post-consumption. 

 

 

Keywords: Waste’ Management, Pharmaceutical Industry, Sustainability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Que importa que ao chegar eu nem pareça pássaro. 
Que importa que ao chegar eu venha me arrebentando, 

caindo aos pedaços, sem aprumo e sem beleza. 
Fundamental é cumprir a missão e cumpri-la até o fim.” 

(Dom Hélder Câmara) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As indústrias farmacêuticas são responsáveis por gerar uma grande parte de resíduos 

sólidos que podem causar sérios riscos ao meio-ambiente quando descartados de forma 

inadequada. Esses resíduos são provenientes das matérias-primas utilizadas no processo 

produtivo, do descarte de medicamentos não-conformes identificados pelo controle de 

qualidade, das perdas de produto durante o processo produtivo e das devoluções e 

recolhimento de medicamentos dos pacientes e do mercado. 

Ytoshi et al. (2008) esclarecem:  

Houve um significativo crescimento da concorrência em diversos setores industriais, a 

tecnologia associada à necessidade de se prestar serviço com responsabilidade social, 

busca cada vez mais o sistema de gestão integrada com a qualidade total e seus 

processos. Isso traz a tona discussões a respeito de como situar uma empresa num 

ambiente altamente ativo e competitivo.  

Em vista disso, pretende-se trazer a discussão de como posicionar centros de 

pesquisas e empresas num ambiente de variáveis complexas, onde a instantaneidade e 

descartabilidade presentes no mundo de consumo atual têm aumentado categoricamente nos 

últimos anos devido ao crescimento da população. 

O IBGE confirma através de suas pesquisas: “as múltiplas realidades sociais 

presentes no país são evidentes, das quais a saúde constitui uma faceta, e contribuem para a 

formulação de políticas e programas que visem à melhoria das assimetrias”.  

Paulo Gadelha (2010) destaca o desenvolvimento social e econômico como 

conquista da sociedade nos últimos anos, mas explica que as áreas da ciência e tecnologia 

ainda encontram-se deficientes, apesar da mudança do perfil demográfico da população com 

implicações importantes na saúde. 

No arcabouço da logística, as práticas da indústria farmacêutica despontam a 

necessidade de adaptar a gestão ao conceito de sustentabilidade. Este novo comportamento 

empresarial transformou a visão de sociedade e vem aumentando a preocupação com o 

desenvolvimento consciente (ILOS, 2011). 

O emprego dos recursos de estoques pretende maximizar as áreas de logística e de 

produção para facilitar e permitir à organização um maior controle em diferentes setores na 
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fabricação de medicamentos, de forma que não acumule e não prejudique o meio ambiente na 

sua transposição de resíduos (RAZZOLINI FILHO, 2011).  

 

Entretanto, a Anvisa (2013), esclarece que: 

As sobras de medicamentos têm várias causas, dentre os destaques: a dispensação de 

medicamentos além da quantidade exata para o tratamento do paciente; a interrupção 

ou mudança de tratamento; a distribuição aleatória de amostras-grátis; e o 

gerenciamento inadequado de estoques de medicamentos por parte das empresas e 

estabelecimentos de saúde. Soma-se a estes fatores a carência de informação da 

população relacionada à promoção, prevenção e cuidados básicos com sua saúde.  

Em outro momento, a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa divulgou 

os resultados de um estudo sobre resíduos farmacêuticos no Brasil, no qual esclarece que seria 

preciso coletar 12,6 mil toneladas de resíduos ao ano, em 42,1 mil pontos farmacêuticos 

espalhados pelo país. O estudo mostra que seria necessário implementar um programa de 

coleta de resíduos de forma progressiva, priorizando inicialmente as 285 cidades brasileiras 

com mais de 100 mil habitantes. Elas representam 52% dos municípios brasileiros e somam 

6,7 mil toneladas de medicamentos descartados ao ano. Pela meta da implementação 

progressiva, as cidades com mais de 100 mil habitantes precisariam chegar a 100% de coleta 

até 2017 (ABDI, 2013). Ele ainda alerta: “Esses resíduos, quando oriundos de domicílios, são 

habitualmente despejados na rede de esgoto e no lixo comum. Isso causa envenenamento 

acidental de crianças e adultos, abuso intencional [do uso dos remédios] e contaminação da 

água.”  

Cada elemento divulgado durante o seminário Resíduos de Medicamentos: 

Oportunidades e Parceiras, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(Abdi), em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apontam 

soluções para problemas sociais e ambientais ocasionados pelo descarte incorreto de resíduos 

gerados de processos produtivos de medicamentos e de medicamentos vencidos ou não 

utilizados. 

De acordo com Ferreira (2005), existe no Brasil mais de 30 mil unidades de saúde 

produzindo resíduos sólidos infectantes que podem causar sérios riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente. Na maior parte das cidades, o manuseio e a destinação final destes resíduos 

oriundos dos serviços de saúde não são feitos de forma adequada, muitos lugares não sabem a 

quantidade e os componentes dos resíduos que geram. 
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O autor ainda argumenta que: “A nossa civilização chega ao limiar do século XXI 

como a civilização dos resíduos, marcada pelo desperdício e pelas contradições de um 

desenvolvimento industrial e tecnológico sem precedentes na história da humanidade”. Isso 

ocorre porque a tecnologia industrial é caracterizada por sistemas produtivos de natureza 

poluente, utilizando o ar, água e solo como destino final de seus dejetos. 

Em vista disso, a produção de medicamentos gradualmente se tornou maior e 

converteu-se em um mundo de instantaneidade e descartabilidade, o que tem sido perverso 

para o planeta e seus habitantes. 

As definições de desenvolvimento sustentável provocarão nas companhias 

contemporâneas o conhecimento do ‘modus operandi’ presentes nas ‘ferramentas sistemas’ e, 

consequentemente, descobrirão não apenas os impactos causados decorrentes de suas 

atividades, mas estimular o bem-estar humano com a economia e o meio ambiente, lembra 

Bellen (2007). 

Quando o assunto é sustentabilidade, a Global Reporting Initiative (GRI) entende 

que a finalidade de um relatório neste tema deve mensurar, divulgar e prestar contas para 

stakeholders¹ (partes envolvidas na discussão) internos e externos do desempenho 

organizacional, visando ao desenvolvimento sustentável. Neste sentido, o manifesto 

sustentável informado através de periódicos anuais divulgam as abordagens e atuações da 

organização, englobando assuntos de interesse para seu público (os stakeholder) dentro do 

amplo escopo da sustentabilidade, com a seriedade e importância de um relatório anual.  

Há no Brasil uma tendência da legislação ambiental para que as organizações se 

tornem responsáveis pelo destino de seus produtos após a entrega aos clientes e pelo impacto 

ambiental provocado pelos resíduos gerados em todo o processo produtivo e, também, após 

seu consumo. Camargo e Souza (2005) atinam para a consciência ecológica dos 

consumidores, cobrando das empresas que reduzam as ações de danos em suas atividades 

operacionais ambientais.  

Muitos danos ambientais são causados devido aos resíduos produzidos pelas 

indústrias, que muitas vezes são jogados na natureza sem nenhum tipo de tratamento. As 

inquietações destes agentes químicos se manifestam quanto ao destino final dos 

medicamentos não utilizados. Este evento é um problema que se insere em um contexto 

abrangente e complexo.  
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Em relação à produção de resíduos, a capacidade do meio ambiente em se 

restabelecer é bem ínfima e espaçada. Assim, LEFF (2006), com sua visão cartesiana, propõe 

“a necessidade de percepção para superar a lógica econômica insustentável decorrente da 

racionalidade ambiental”. 

Já Barbieri e Dias (2002) destacam a importância da logística reversa como 

instrumento para um novo paradigma na cadeia produtiva em diversos setores. Este 

pensamento converge com os princípios do setor farmacêutico quanto à gestão responsável da 

cadeia logística, onde empresas e fornecedores trabalhando em parceria apoiados nos 

princípios da sustentabilidade, de modo consistente e integrados, buscam a redução dos 

impactos ambientais adversos. Estes autores recomendam que os produtores devem ser 

encorajados a conservar os recursos naturais com a finalidade de evitar o uso de materiais 

perigosos sempre que possível, reutilizando ou reciclando suas atividades através dos seus 

próprios programas. 

Este trabalho trata de questões relacionadas a resíduos farmacêuticos. Dessa 

maneira, dever-se-á entender o processo evolutivo dos conceitos como o meio ambiente, 

sustentabilidade, logística, cadeia produtiva e processo de fabricação, para assim entender seu 

papel diante das novas perspectivas e anseios da sociedade. 

Para a realização desta pesquisa, foi escolhido o laboratório farmacêutico 

Farmanguinhos, uma unidade da FIOCRUZ vinculada ao Ministério da Saúde. Por ser um 

laboratório federal, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o atendimento à população, e 

que gera resíduos perigosos às pessoas e ao meio ambiente, espera-se que a fabricação de 

medicamentos seja feita de forma consciente e sustentável.  

 

1.2 SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Cada vez mais a produção sustentável tem se tornado condição importante para a 

preservação das gerações futuras. A produção sustentável possibilita que os impactos 

ambientais e sociais sejam minimizados no processo produtivo, prevenindo impactos 

ambientais e minimizando riscos à saúde humana, além de gerar efeitos positivos tanto no 

âmbito social como no econômico. 

Para a realização desta pesquisa, foi escolhido o laboratório farmacêutico 

Farmanguinhos, uma unidade da FIOCRUZ vinculada ao Ministério da Saúde. Este 
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laboratório federal, sem fins lucrativos, atende à população através da fabricação de diversos 

tipos de medicamentos. Apesar da existência de uma preocupação socioambiental presente 

nos processos produtivos, acredita-se que muitas melhorias ainda poderão ser feitas com 

enfoque sustentável, até mesmo porque a produção de medicamentos gera resíduos que 

contém substâncias químicas que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Além disso, também há a preocupação quanto às formas de descarte correto dos 

medicamentos que não serão mais utilizados. É necessário que sejam estabelecidos critérios 

para a gestão dos resíduos industriais farmacêuticos para que os riscos possam ser 

minimizados, obecedendo as normas da RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Por estas razões, percebe-se a importância de um estudo mais detalhado sobre a 

destinação, tratamento e descarte dos resíduos que possa orientar e servir de referência para 

Farmanguinhos e para outros laboratórios farmacêuticos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar o manejo, o tratamento e o descarte 

dos resíduos gerados durante o processo produtivo dos medicamentos e os medicamentos que 

não serão mais utilizados no laboratório farmacêutico de Farmanguinhos (FIOCRUZ) e das 

sobras de medicamentos gerados no pós-consumo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo principal proposto, foi necessário explorar os seguintes 

objetivos específicos: 

a) Comentar como funciona a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com 

foco em resíduos farmacêuticos;  

b) Investigar se Farmanguinhos possui algum tipo de certificação com foco na 

qualidade e no meio abiente. Em caso positivo, descrever quais são esses certificados;  
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c) Verificar se Farmanguinhos se preocupa em produzir medicamentos de forma 

sustentável e com responsabilidade social;  

d) Identificar e classificar os tipos de resíduos gerados no processo produtivo de 

medicamentos; 

e) Elaborar um fluxograma de processo pertinente ao gerenciamento de resíduos da 

organização. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Os resíduos farmacêuticos podem trazer sérios prejuízos ao meio ambiente e à saúde da 

população quando descartados de forma incorreta, com base nesta afirmativa:   

- Quais as políticas e normas existentes no Brasil que tratam sobre os Resíduos Sólidos? 

- Como é realizado o tratamento de efluentes em Farmanguinhos?  

- De que maneira a organização trata a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva?  

- Como vem ocorrendo o tratamento, destinação e descarte dos medicamentos e resíduos 

gerados no laboratório farmacêutico? 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

1.5.1 Delimitação Temporal 

 

A pesquisa realizada nesta dissertação ocorreu no período de outubro de 2013 a 

outubro de 2015, sendo a pesquisa de campo realizada nos meses de maio a julho de 2015 no 

laboratório farmacêutico de Farmanguinhos. 

As informações coletadas na pesquisa empírica em Farmanguinhos são referentes ao 

período de 2009 a 2015.  

 

1.5.2 Delimitação Geográfica 

 

Este trabalho se restringiu a pesquisar o laboratório farmacêutico público de 

Farmanguinhos localizado no estado do Rio de Janeiro, não foram incluídos outros 

laboratórios públicos e nem os laboratórios privados. 
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1.5.3 Delimitação Teórica 

 

Serão analisados apenas os descartes de materiais provenientes da fabricação de 

medicamentos sólidos e as sobras de medicamentos geradas no pós-consumo, os quais são 

produzidos por Farmanguinhos. Os resíduos da produção de medicamentos líquidos e 

semissólidos não serão estudados por não fazerem parte do portfólio produtivo do laboratório 

de Farmanguinhos.  

 

 

1.6 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

1.6.1 Organizacional e Social 

 

A propensão do mercado mundial é no crescimento dos produtos farmacêuticos, 

assim como o Brasil, que tem um alto potencial de desenvolvimento neste setor. 

Em abril de 2012, a Intercontinental Medical Statistics (IMS) através do Market 

Prognosis avaliou o mercado farmacêutico brasileiro e identificou 717 empresas, dos quais 

são compostas por importadores, laboratórios e distribuidores, ocupando a 6ª colocação no 

ranking internacional de vendas globais neste setor. Na última década as indústrias nacionais 

no mercado doméstico aumentaram suas participações, apesar da predominância de empresas 

multinacionais em diferentes segmentos e classes terapêuticas. Isso se deve pela mudança 

estrutural em termos de capacidade produtiva de medicamentos finais formulados, que 

resultou em investimentos estimulados pelo Governo Federal em conjunto com a iniciativa 

privada.  

A distribuição e o varejo são regulamentados pela ANVISA e controlados pela 

Secretaria Executiva da Câmara de Regulamentação do Mercado de Medicamentos (CMED), 

órgão interministerial responsável por regular o mercado e estabelecer critérios para a 

definição e o ajuste de preços. Portanto, o Gráfico 1 apresenta a evolução das vendas 

nominais em unidades vendidas da indústria farmacêutica no Brasil de 2003 a 2011 não 

contemplando a margem da cadeia de distribuição.  
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Gráfico 1 - Mercado farmacêutico no Brasil, vendas nominais em unidades, 2003-2011  

Fonte: Sindusfarma (2012)  

 

Entre os anos de 2003 a 2012, representados pelo Gráfico 2, as vendas mundiais de 

medicamentos evoluiu ininterruptamente. Tal constatação se deve pelo volume 

comercializado passando de US$ 502,2 bilhões para US$ 962 bilhões, representando 56% da 

margem de lucro deste setor. Estes dados chamam atenção pela prosperidade da população 

mundial, no que se refere a maiores cuidados com a saúde e pelo cumprimento das indústrias 

em ampliarem suas participações no mercado por meio das inovações e melhoramentos 

(FRANCOSO, 2011). 

 
Gráfico 2 - Vendas globais da indústria farmacêutica (US$ bi): 2003-2012 

Fonte: IMS Health Prognosis, 2013 
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Conforme dados do IMS Health (2014), o Brasil movimentou cerca de US$ 26 

bilhões em 2010, passando para US$ 29 bilhões dois anos depois, representando um 

crescimento de US$ 2,85 bilhões, saindo da sétima posição para a sexta colocação em termos 

de movimentação de valores para o período de 2010 a 2012. Já os países como a Alemanha e 

Canadá mantiveram suas posições praticamente inalteradas na participação do mercado 

farmacêutico, com uma baixa taxa de crescimento entre este período. Porém, o maior 

crescimento apresentado é do mercado chinês, que elevou os valores movimentados de US$ 

54 bilhões para US$ 81 bilhões em dois anos, representando um aumento de US$ 26 bilhões. 

A Tabela 1 demonstra a lista dos dez maiores mercados do mundo, apenas França, Itália e 

Espanha diminuíram os valores movimentados. 

 
Tabela 1 - Principais mercados de medicamentos do mundo: 2010 e 2012  

 

 
 
Fonte: IMS Health (2013) 

  

A Tabela 2 apresenta as previsões do tamanho e crescimento do mercado mundial 

farmacêutico em 2017, bem como as taxas previstas de crescimento no período de 2013 a 

2017 para diversos países. 
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Tabela 2 – Expectativa de crescimento do mercado farmacêutico para 2017 

Posição Bilhões Crescimento

País (US$)  TCAC* (%)

EUA 1 350 - 380 1 - 4

Japão 3 90 - 120 2 - 5

China 2 160 - 190 14 - 17

Alemanha 5 41 - 51 1 - 4

França 6 30 - 40 (-2) - 1

Brasil 4 38 - 48 11 - 14

Itália 7 23 - 33 0 - 3 

Canadá 10 20 - 30 1 - 4

Reino Unido 11 23 - 30 1 - 4 

Espanha 12 13 - 23 (-4) - (-1)

2013 - 2017 **

 

Fonte: IMS Health, 2014a, p. 34  

*TCAC – Taxa de Crescimento Anual Composta 

**Estimativa 

 

A produção de medicamentos, ao atender a crescente demanda para a população, 

semeou a urgência de analisar como os laboratórios farmacêuticos tratam do descarte de 

materiais derivadas da fabricação de medicamentos e o descarte de medicamentos que não 

serão mais utilizados, asseverando a questão ambiental dentro do processo de 

sustentabilidade. 

Este trabalho poderá servir como uma fonte de informação para outros laboratórios 

farmacêuticos.  Pesquisou-se como um dos laboratórios farmacêuticos públicos trata os 

resíduos gerados pela produção de medicamentos e resíduos do pós-consumo, na visão da 

sustentabilidade.  

 

1.6.2 Acadêmica 

 

Este trabalho reúne informações relevantes para a área acadêmica, sendo composto por 

um embasamento teórico e verificação empírica, além de apresentar uma breve descrição de 

desenvolvimento sustentável e produção mais limpa.  

Estimula novos estudos com a mesma temática a serem considerados em projetos de 

pesquisa a serem desenvolvidos por alunos ou por profissionais que desenvolvam trabalhos 

em áreas cujo foco é o meio ambiente. Desperta o interesse em buscar fomentos junto a 
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instituições públicas e/ou privadas no desenvolvimento de estudos orientados para a 

minimização dos impactos ambientais provocados pelo manejo de resíduos oriundos de 

processos de manufatura de fármacos. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos da seguinte forma:  

O primeiro capítulo aborda a introdução da presente pesquisa, a situação-problema, a 

identificação do objetivo geral e dos objetivos específicos, as delimitações da pesquisa, 

incluindo as delimitações temporal, geográfica e teórica, a importância e a justificativa do 

estudo tanto no meio organizacional como para a sociedade e o meio acadêmico, as questões 

da pesquisa e a forma em que a dissertação está estruturada.  

O segundo capítulo contém a revisão da literatura, onde é apresentada a bibliografia 

referente a estudos anteriores e que tenham relação com os temas abordados. Este capítulo 

aborda temas como: meio-ambiente; sustentabilidade; responsabilidade social; produção mais 

limpa; cenários da indústria farmacêutica; gestão da cadeia produtiva e da cadeia de 

suprimentos na indústria farmacêutica; resíduos sólidos farmacêuticos. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia da pesquisa, incluindo a abordagem 

metodológica quanto aos fins e quanto aos meios, a unidade de análise, a seleção de sujeitos, a 

coleta de evidências, o tratamento das evidências e as limitações metodológicas. 

O quarto capítulo apresenta uma breve descrição da organização estudada e os 

resultados encontrados mediante às pesquisas documentais e visitas técnicas realizadas na 

organização. 

O quinto capítulo encerra a pesquisa com a conclusão do estudo e algumas 

recomendações para futuras pesquisas. 

Na sequência apresentam-se as Referências Bibliográficas e o Apêndice contendo 

questões utilizadas nas visitas técnicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 MEIO AMBIENTE: EVOLUÇÃO DO CONCEITO  

 

A palavra ‘meio ambiente’ tem origem do latim ambi, que significa ‘ao redor de ou 

ambos os lados’. Ele reforça ainda que se tornara consagrada no Brasil, na Espanha e nos 

demais países que adotaram a língua castelhana. Já em Portugal, expressa apenas a palavra 

ambiente, semelhante à língua italiana. Os idiomas francês e inglês adotam reciprocamente a 

palavra environnement e environment, cuja definição é circunscrever, cercar e rodear. 

Em conformidade com a Lei Federal brasileira nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, em 

seu artigo 3º, meio ambiente é definido como sendo o “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite abrigar e reger a 

vida em todas as suas formas”. Seus objetivos se destacam quanto aos objetivos pretendidos 

pela Política Nacional do Meio Ambiente, pelos motivos claros expostos no artigo 4º, 

parágrafos I ao VII que: define, estabelece, desenvolve pesquisas e as difundem, preservam e 

restauram. E também aportados pelo parágrafo único, cujas atividades empresariais públicas 

ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio 

Ambiente. Fazendo uma ponte entre os preceitos da jurisprudência com Guarnieri (2011) em 

sua obra “Logística Reversa – Em busca do equilíbrio econômico e ambiental”, ela alerta 

sobre o consumo descomedido dos recursos naturais, a confiança de que estes são renováveis 

e inacabáveis, além da indicação das proporções de um desempenho relativo às dimensões 

reais do objeto em questão, a produção. A revolução industrial anunciou seu feito, tirando 

proveitos do meio ambiente e fez aumentar a quantidade e a qualidade gerada de resíduos. 

Ulteriormente, as transformações das referências de consumo e as vicissitudes tecnológicas se 

intensificarão e ameaçarão as gerações vindouras. 

As mídias anunciam a míngua dos recursos provocados pelas sociedades corporativas, 

no que tange o consumo sem consciência e que facultou à sociedade uma nova razão de 

ambiente e, esta passou a exigir das autoridades e empresas um posicionamento quanto às 

questões ambientais. 

Por outro lado, as ações humanas levaram a ONU (Organização das Nações Unidas), 

em 1972 na Conferência de Estocolmo (capital da Suécia), a organizar as relações entre o 

homem e o meio ambiente e iniciar um Manifesto Ambiental em dezenove princípios de 
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comportamento e responsabilidade transcritos desde então pelos países participantes. Em seus 

onze capítulos de comprometimento gerado, Becker (2001) salienta “os múltiplos e 

complexos caminhos e descaminhos decorrentes da necessidade de tornar sustentável o 

desenvolvimento, a degradação ambiental tornando um dos maiores desafiadores”.   

Tal pensamento de Becker torna visível o quinto ponto da proclamação da reunião, 

onde:  

“O crescimento natural da população coloca continuamente, problemas relativos à 

preservação do meio ambiente, e devem-se adotar as normas e medidas apropriadas 

para enfrentar esses problemas. De todas as coisas do mundo, os seres humanos são a 

mais valiosa. Eles são os que promovem o progresso social, criam riqueza social, 

desenvolvem a ciência e a tecnologia e, com seu árduo trabalho, transformam 

continuamente o meio ambiente humano. Com o progresso social e os avanços da 

produção, da ciência e da tecnologia, a capacidade do homem de melhorar o meio 

ambiente aumenta em cada dia que passa”. - Declaração da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972. 

 

No entanto, as vicissitudes causadas pelo desgaste ambiental durante a trajetória do 

desenvolvimento econômico não fora o suficiente para administrar, e manter; ou impedir e/ou 

reverter os danos. Rampazzo (2001) adverte para “o desafio do milênio, denominada de 

desenvolvimento sustentável ou de ecodesenvolvimento”.  

Tinoco (2004) recorda que os insumos gerados pelo processo produtivo oriundos dos 

recursos naturais ao longo da existência industrial, não se revela como modelo sustentável e 

sim por associação a degradação ambiental. Constatado também por  Barbieri (2007), no que 

se refere a expansão de sua capaciade produtiva através do incremento tecnológico ao seu 

contexto administrativo por tomadas de decisões em que se sobrepõe o lucro ao invés de se 

granjear um compromisso direto com a sociedade, garantindo a sobrevivência de várias 

espécies. Afora, uma melhor qualidade de vida fornecida por uma gestão pensada em 

sustentabilidade, ou melhor, em responsabiliadade ambiental.  

A  responsabilidade  das  empresas  no  desenvolvimento  sustentável tem um 

compromisso direto com o ser humano, podendo agir e  fornecer  uma  melhoria  na  

qualidade  de  vida,  desenvolvendo  ações  sociais, procurando maneiras de não agredir o 

meio ambiente  e conseqüentemente evitando impactos negativos no agrupamento de 

condições para o bem-estar da sociedade. 

O governo, o mercado e a sociedade cobram das empresas a responsabilidade pelos 

resíduos gerados e pelos danos  que esses resíduos causam ao ambiente. Sem essa cobrança, 
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possivelmente as empresas não se envolveriam tanto com a questão ambiental (RAMIRES, 

2015).  

A epistemologia iniciada em 1970 sobre ecodesenvolvimento ou desenvolvimento 

sustentável, diante do descontentamento sócio-ambiental apontado pela Organização das 

Nações Unidas, questionara o molde industrial ao qual foi concebido diante de diversas 

teorias criadas para atender ao empirismo proposto pela ciência desde o século XVII. Fora 

capaz inclusive de modernizar alguns setores da economia, mas inábil para oferecer 

crescimento equilibrado para toda uma sociedade.  

Conforme Brünseke (2003), o Estado não conseguiu intervir racionalmente e nem 

fazer as devidas correções necessárias. Cavalcanti (2003) também justifica tal argumento pela 

manutenção do sistema econômico, não representando mais uma opção aberta, com 

possibilidades amplas para o mundo empresarial. A sustentabilidade do negócio denota para 

longo prazo a perspectiva das condições de uma sociedade em condições de harmonia em 

dado ecosistêmico e calistênico. É através da ciência que as possibilidades de crescimento e 

preservação ambiental transpõe a filosofia do ‘impossível’. 

Bezzera e Bursztyn (2000) fortalecem tais pontos de vistas sobre a síntese de que a 

sustentabilidade emerge dos conceitos da ‘crise de esgotamento’ e ‘das concepções de 

desenvolvimento’. Estes conceitos rotulam a lógica da racionalidade liberal por se declararem 

enquadrados no sistema criado e desenvolvido pela razão científica e pela sociedade.      

Esses conceitos que procuram conciliar a necessidade de desenvolvimento econômico 

da sociedade com a promoção do desenvolvimento social e com o respeito ao meio-ambiente, 

hoje é um tema indispensável na pauta de discussão das mais diversas organizações, e nos 

mais diferentes níveis de organização da sociedade, como nas discussões sobre o 

desenvolvimento dos municípios e das regiões, correntes no dia-a-dia de nossa sociedade. 

Este texto busca apresentar a evolução do conceito desde sua criação até o presente. 

Contudo, discorrendo sobre o tema e estendendo para a indústria de fármacos,  ocorre 

a geração de resíduos quando é realizada a assepsia de equipamentos para composição de 

novos produtos, quando são confeccionadas as embalagens, sobras de produção, estocagem, 

transporte e descarte. Atualmente, muitas empresas empregam o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Saúde – PGRSS definidos na RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) 

da ANVISA sob nº 306 de Dezembro de 2004, cuja tentativa é buscar a harmonização das 

regulamentações no controle dos processos de segregação, acondicionamento, 
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armazenamento e transbordo. Além disso, existe também o órgão CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente), sob nº 358/maio 2008, responsável pela deliberação e fonte de 

consulta sobre a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente.  

As empresas do setor farmacêutico, segundo Eickhoff (2009) têm procurado reduzir o 

número de emissão de poluentes, decorrente da pressão da opinião pública e das pressões 

externas. Tratando de Sistema de Gestão Ambiental, estas organizações procuram cumprir 

com as normas ambientais vigentes.  Sobejado a isso, a geração de resíduos de medicamentos 

não finda no processo de fabricação, prolongando-se no manuseio de embalagens e uso pela 

população, tal como dispostas inadequadamente, podendo causar impacto negativo para os 

envolvidos.  

O desenvolvimento sustentável é o preceito de um novo padrão de prolongamento que 

envolve o produto (o desenho econômico), a propagação de renda funcional e pessoal 

(dimensão social) e os recursos naturais na visão do meio ambiente (dimensão ambiental) para 

garantir a manutenção das gerações futuras. As consequências desses fármacos no contexto 

ambiental não são muito divulgadas, existe uma grande preocupação em relação à presença de 

resíduos durante a produção de medicamento e seu destino final.  

Partindo deste entendimento, a indústria de medicamentos dirige-se para um modelo 

de gestão que gere ganhos econômicos e preserve suas atividades tradicionais com estratégias 

planejadas associadas ao meio ambiente e respeito à sociedade.   

Por esta síntese, surge a sustentabilidade social que através dos esforços patrocinados 

por organismos governamentais ou não, assumem “a condição de produto final de uma 

relação agregadora de valor para com os diversos agentes das cadeias sociais em que atua. Em 

outras palavras, além de acionista ou financiadora da operação, é imperativo que a corporação 

seja um ator social capaz de agregar valor para a sociedade como um todo” – completa Sônia 

Orestes, Presidente do Grupemef. 

Uma reflexão em torno das dimensões abordadas pelo conteúdo ‘sustentável’ 

apresentado por Strong (1973) é aprimorado por Brüsecke (1996), ao acrescentar políticas de 

desenvolvimento. Sachs (2002) também aborda o assunto dividindo o eco-desenvolvimento 

em cinco tópicos:  

- a sustentabilidade social; - um corolário: a sustentabilidade cultural; - a 

sustentabilidade do meio ambiente; - outro corolário: distribuição territorial 

equilibrada de assentamentos humanos e atividades; - a sustentabilidade econômica 

aparece como uma necessidade, mas em hipótese alguma é condição prévia para as 

anteriores, uma vez que um transtorno econômico traz consigo o transtorno social, 
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que, por seu lado, obstrui a sustentabilidade ambiental; - sustentabilidade política; - 

sustentabilidade do sistema internacional para manter a paz. 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE 

 

A iniciativa de viabilizar uma alocação e gestão de recursos mais eficientes e um fluxo 

bem proporcionado do investimento público e privado nos últimos anos inquietaram os 

mercados econômicos. A governaça das corporações transformaram as estratégias ligando-as 

ao desempenho ambiental e social com o financeiro, o maior pelejo aos seus acionistas 

consiste em reconhecer e recolher tais benefícios oriundos da chamada base tríplice (Figura 

1), ou seja, tripé da sustentabilidade (Triple Bottom Line -TBL). Promovido pelo sociólogo 

Elkington (1994), este arquétipo conecta a empresa a prosperidade econômica, justiça social e 

proteção ao meio ambiente, transformando ideias em ações. O autor assegura que as 

alterações socioeconômicas visíveis nos últimos anos não são tão suscetíveis a todas as 

empresas, pois exige delas preparo para a nova realidade do mundo dos negócios imbuídos da 

lógica de eco-desenvolvimento sustentável, que por sua vez, pressiona a cadeia de produção e 

seu modelo logístico.   

 
Figura 1 - Tripé da Sustentabilidade 

Fonte: Nicholas Gimenes, 2012 

 

Todavia, Brown (2003) reforça seus argumentos como “um processo árduo de 

mudança e que a gestão de negócio precisa se reinventar para acompanhar as exigências do 

consumidor”. Para atingir um modelo ideal de economia ambientalmente sustentável, é 
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necessário que ocorram transformações de negócios, criação de novas indústrias, 

reestruturação de fábricas e treinamento de profissionais. 

Ensejo este, retomado por Almeida (2008), ao lembrar que “nos últimos cinquenta 

anos o homem interferiu e modificou ecossistemas mais rápidos e extensivamente do que 

outro intervalo de tempo equivalente na história da humanidade”.   Por este motivo, a 

sociedade pressionou governos e empresas responsabilizando-os dos danos causados e, em 

seguida, propuseram que os reais fiadores destes danos cooperassem com a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado pela ONU (1997). Neste momento, 

ficou estabelecido os ‘princípios sustentáveis’, conhecido como Relatório Layrargues. 

Este documento tem como tema central: “Os recursos naturais serem limitados”, e 

invoca a sociedade humana a proporcionar o bem-estar das gerações futuras, mas sem repelir 

com desprezo as necessidades da geração atual, que já sofre por causa das imparidades 

sociais. O tratado da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CMMAD 

(1991) apresenta o desenvolvimento sustentável como objetivos de integrar e compatibilizar o 

desenvolvimento econômico e social com a conservação ambiental.  

Ainda assim, fica evidente que debates com um maior aprofundamento sobre o 

desenvolvimento sustentável, dando alento à conciliação, não extirpam as contradições 

teóricas e práticas que o marcaram, mas promover às diferentes perspectivas com uma maior 

possibilidade de coexistência e convergência.  

As três esferas contidas no tripé da sustentabilidade serão detalhadas a seguir, pois se 

entende que um laboratório público farmacêutico deve atuar de forma sustentável. A 

organização deve produzir os medicamentos preservando o ambiente e preocupando-se com a 

vida de todos aqueles que interagem socialmente com ela. 

 

2.2.1 Sustentável Social  

 

Inicialmente, fomentou os direitos de cada um na distribuição de renda, garantindo 

direitos e condições de uma vida digna à população, restringindo distância entre seus pares. A 

indústria provida deste preceito transfere as práticas desenvolvidas para a confecção de 

fármacos fazendo com que sua gestão empresarial adquira uma visão mais ampla do gnificado 

sustentabilidade, sobretudo, responsabilidades (Figura 2).  Ela não deve ser vista apenas como 

perspectiva do gesto filantrópico ou no recinto de ações sociais isoladas, mas arrostada nas 
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agendas dos Stakeholders do setor farmacêutico, dada à amplitude e importância que resultam 

em impactos sociais (ORESTES, 2007). 

 

 

     
 

   Figura 2 - Organização e seus Stakeholders 

   Fonte: Fassin, 2008 

 

Neste contexto, Henderson (1998) depreende-se quanto aos objetivos estratégicos 

adotados pelas organizações inseridas com o propósito de serem competitivas. Porém, os 

padrões de decisões advindos da amplitude de negócios envolvendo as relações humanas e 

economia acometem em profundo processo de mudanças na forma de gestão ou de 

comportamento social. Desta forma, a verdadeira astúcia dos negócios evolui à medida que as 

deliberações internas e eventos externos caminham juntos, ambos compartilhados por bom 

senso.  

Neste episódio, os Stakeholders apresentam-se cada vez mais idôneos e preparados 

para as mudanças das estruturas em relação à área ambiental, econômica e social. Também, 

em sua maioria, estes entes preferem declinar quanto aos passivos ambientais.       

Porém, a legitimação sumariamente concentra-se no papel e nas diferentes pressões 

exercidas por si próprios. Habitualmente, quanto maior a homologação de um stakeholder 

ante as organizações e os outros públicos de interesse, maior é o seu poder de persuasão sobre 

eles (FASSIN, 2008). De acordo com esse mesmo autor existem três conjuntos de atribuições 

dos stakeholders: 
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 Aqueles que possuem interesse real e positivo na firma (no sentido clássico do termo). 

 Aqueles que não têm proveito imediato na organização, mas que se protegem, 

chamados de stakewatchers ("cães de guarda"). 

 Aqueles que não exercem a cobiça imediata e específica na organização stakekeepers 

(reguladores independentes), mas dedicam, controlam e moderam os mecanismos 

regulatórios governamentais. 

 

Desta forma, Schumpeter (1982) incita as companhias em seus processos fabris a 

promoverem e incrementarem transformações (física ou moral) em suas gestões, além do 

desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, fazendo a construção de uma sociedade 

mais justa. Por esse motivo, não se trata de assistencialismo, filantropia ou cumprimento das 

regras pré-estabelecidas, mas de um modelo de gestão de negócios no qual sua atuação está 

relacionada às dimensões sociais, ambientais e econômicas,  somando-se com as boas práticas 

governamentais de médio e longo prazo. Supostamente, estes organismos evoluirão e gerarão 

receitas para todos, inclusive para a sociedade. Consciente de que os recursos naturais são 

finitos e que seus proveitos precisam ser auferidos de forma responsável.            

A sociedade urgida por respostas rápidas aduz ainda que, a sustentabilidade social 

quando retiforme com a “ética da solidariedade”, realçado por Makray (2000), conduz a uma 

visão coadjuvante das atividades organizacionais. Fleury e Fleury (2000) recomendam que 

haja desenvolvimento de novas técnicas ou de novos métodos a fim de atuar na comunicação, 

negociação e trabalho em equipe, cujo intuito é a obtenção de consenso entre as partes 

envolvidas e, principalmente, para a organização em situações externas e internas.  

É possível verificar que existe o desejo por benefícios mútuos entre organização e 

entidade social, na qual a sintonia estabelece um diálogo atualizado e interessado. Apreciado 

por Ruas (2005): -“ A organização passa a construir uma nova competência, de acordo com as 

suas necessidades”. Uma empresa possui responsabilidades que abrangem a sua participação 

no desenvolvimento sustentável e que compreendem a preocupação com a qualidade de vida 

de todos – empregados e sociedade, completa  Lewis (2005). 

 

2.2.2 Sustentável Econômico  

 

A contribuição de Leff (2010) para a sustentabilidade surge de uma maneira de 

repensar a produção e o processo econômico a partir da reconfiguração das identidades sociais 
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e produtivas. Silva (2009) pondera quanto a termos econômicos por considerar que os 

investimentos feitos pelas organizações em programas sustentáveis devem ser atrativos 

financeiramente tanto para as organizações quanto para a sociedade.  

A implantação da economia sustentável deve ser estimulada através das práticas 

econômicas, financeiras e administrativas. Esta promoção do desenvolvimento sustentável 

socioeconômico defendido por Munck (2011) é aquela que resulta de ações organizacionais 

sustentáveis por gerarem menos impacto ambiental, garantindo a manutenção dos recursos 

naturais que permitirão a sobrevivência das gerações presentes e futuras.  

A sustentabilidade econômica entra no âmbito do capital sócio-econômico com o 

intuito de tornar não somente o futuro mais próspero, mas também alterar alguns fatores da 

realidade em que se vive. Justen e Neto (2013) deduzem que o propósito é a maximização do 

lucro, obedecendo às regras do capital e inserindo a lógica capitalista aos pilares ambientais 

(planeta) e sociais (pessoas) aos objetivos empresariais, permanecendo os demais pilares 

como um simples colaborador.  Uma política econômica tem como desafio gerar crescimento 

econômico, renda e criar empregos sem ocasionar danos ao meio ambiente. Neste pilar de 

sustentabilidade econômica, Elckington (2012) desdobra o capital como: físico (maquinário e 

fábrica), financeiro, humano (base em conhecimento x capacidade) e o intelectual.   

Por outro lado, Finch, Kjellberg e Araujo (2010) declaram que as empresas estão 

intimamente ligadas com a sociedade e a natureza, seja na extração de insumos utilizados 

como fonte de matérias-primas ou para consumo próprio, seja no despejo dos resíduos da 

produção em seu espaço físico, ou no descarte de componentes dos produtos não reutilizados, 

entre outros. Boff (2012) vincula também as práticas das empresas com a sustentabilidade. 

As organizações não só podem como devem produzir de acordo com a perspectiva da 

sustentabilidade econômica. Justen e Neto (2013) perceberam o crescente acúmulo de capital 

em detrimento dos meios ambientais e sociais, ampliando as mazelas planetárias indo no 

sentido oposto da sustentabilidade.  

Dutra e Marques (2014) explicam que para este formato de sustentabilidade, a 

utilização de fontes de energia limpa e renovável contribuem para a eco eficiência.  

D’Avignon (2010) acrescenta que é necessária uma contínua inovação tecnológica para que a 

empresa deixe de utilizar os combustíveis fósseis e que não são renováveis, como: carvão, 

petróleo e gás, passando a utilizar fontes de energia renováveis  
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Neste contexto, Negret (2011) aponta para o Relatório Brundtland, onde o processo 

socioambiental ou relação sociedade natureza interagem com os processos produtivos 

respondendo às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das futuras gerações, 

estimulando as organizações a utilizarem a energia elétrica e a água de forma racional para 

causar menos impacto possível ao meio ambiente. Elkington (2012) descreve como sendo 

uma vantagem competitiva em mercados mais abertos, tanto em nível nacional como 

internacional. 

O compartilhamento e o uso racional dos recursos disponíveis na natureza é essencial 

na opinião de Reveilleau (2011). A ideia de integração entre os envolvidos é de atender o que 

determina a Constituição Federal brasileira em seu caput: 

Art. 225. 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 os presentes e futuras 

gerações.  

No entendimento de Polanyi (2012) os seres humanos não são somente estimulados 

por interesses econômicos acumulativos, mas acautelam-se de seu estado social e de seu 

patrimônio social.  

Outra premissa conceitual abordado por Werbach (2010) refere-se a documentos da 

ONU, cujo assunto trata do tema da sustentabilidade econômica, onde as ações do presente 

garantem o lucro para as empresas e como as gerações futuras possam continuar existindo.  É 

por este motivo que Luhmann (2010) interliga a sustentabilidade econômica com 

a sustentabilidade ambiental. É importante ressaltar que a sustentabilidade econômica é a base 

de uma sociedade estável e mais justa, além disso, ela viabiliza o desenvolvimento 

sustentável. Com a economia sustentável criam-se oportunidades também de melhorar todos 

os outros setores sociais e ambientais (acoplamento estrutural), pois a sociedade em questão 

torna-se mais livre da dependência de recursos e aquisições de outras nações ou de outros 

blocos econômicos. 

 

2.2.3 Sustentável Ambiental 

 

A exaltação de que os recursos são esgotáveis tornam o seu uso mais consciente e 

aumenta a reflexão para que esses recursos sejam substituídos por outros renováveis. As 

governanças de produção de medicamentos criam programas a fim de promover técnicas 

rígidas no controle de descarte de insumos não mais utilizados em suas operações.  

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/sustentabilidade-ambiental-o-que-e-a-sustentabilidade-ambiental/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/
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Por outro lado, Tachizawa (2002) faz ponderações acerca da formulação de uma nova 

ética do consumo devido à conscientização que está se formando no novo perfil de 

consumidores sobre assuntos como desenvolvimento auto-sustentável, responsabilidade social 

e ambiental.  Esta atitude abriu caminho para a interação entre sociedade e organizações, 

através de atos que criam certos equilíbrios éticos e a manutenção dos ecossistemas 

(conservação, genética, recursos abióticos e a integridade climática). Isso contribui para 

potencializar os recursos para a produção e a confecção de fármacos, favorecendo a utilização 

desses recursos de forma consciente. Rattner (1999), Daly (2004) e Sachs (1993) 

compreendem que além das insígnias contempladas nos regimentos, torna-se válido 

compreender sobre o termo ‘sustentabilidade ecológica’ com menor ou maior interferência 

humana, resultando em prolongamento de vidas existentes.  

Quando as organizações utilizam técnicas para uma produção mais limpa,  

ou seja, minimizando impactos ambientais devido ao uso de matérias-primas em menor 

escala, as empresas obtêm benefícios econômicos e todo o meio ambiente se beneficia 

também. Entretanto, Hamel e Prahalad (1995) expõem que para cada modelo de negócio 

existem impactos, como os impactos econômicos e ambientais, expandindo as possibilidades 

das empresas em reinventar seu setor.  Elas necessitam de uma intenção estratégica, segundo 

Coelho e Dutra (2000):  

A melhoria das condições de vida passa obrigatoriamente por um conjunto de ações 

que transcende ao importante item de preservação ambiental e se expande para a 

melhoria das condições de trabalho, assistência médica e social, além de incentivo às 

atividades culturais, artísticas, bem como à preservação, reforma e manutenção de 

bens públicos e religiosos. 

Não obstante, Godard (1992) ressalta que a "poluição ótima" é de equilíbrio 

econômico, e não ecológico, pois não é correto falar em equilíbrio ecológico quando a 

capacidade de assimilação do meio é ultrapassada devido à poluição que permanece. As 

informações tratadas durante as investigações sobre capacidade produtiva com menor índice 

de recursos não garantem a disponibilização de ‘eficiência ecológica’, no qual incute a 

revisões de gestão e obriga introduzir inovações de reparos, caso necessário, independente dos 

danos causados. Por outro lado, os mesmos elementos apontados em melhor classificação, 

provocam a revisão e manutenção dos recursos investidos na aquisição e destino dos resíduos 

produzidos pela empresa.     

A competição industrial criou a ‘era da descartabilidade’, gerando a sociedade do 

desperdício. Essa representação de progresso, consequentemente, aumentou os resíduos 
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gerados. Este silogismo gerou dissidência para a sustentabilidade ecológica imputando às 

políticas específicas para cada desafio ambiental a ser enfrentado e o equilíbrio produtivo de 

resíduos em níveis aceitáveis.    

Cabe lembrar que as organizações não devem ter comportamento laissez-faire 

permitido pela gestão contemporânea dos governos, na qual a organização funciona 

livremente sem interferência do governo, pois tal comportamento político pode gerar danos 

irreversíveis para os negócios e para o planeta. Friedman (1984) resguarda-se do liberalismo 

ao citar das vantagens mercadológicas para se alcançar os melhores resultados. Tornou-se 

público na Constituição Federal brasileira pelo artigo 225, §1º, V - corrigindo as distorções de 

mercados, controlando a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente.    

           Este desenlace ambiental carece de estudos profundos e constantes para atender a 

diferentes dialéticas, sejam elas: consumidores, regulamentações e/ou empresas. Nenhuma 

embalagem ou processo compõe uma única solução plausível, comenta Cortez (2007). 

Os modelos de gestão no estágio atual do desenvolvimento sustentável não desprezam 

a integração, pelo contrário, o progresso social resultante do crescimento econômico permite 

que a responsabilidade social traga para o ambiente de negócios, o pressuposto do novo papel 

das empresas para a sociedade, onde os princípios, a ética e a transparência precedem a 

implementação de processos produtivos e de serviços (DIAS, 2010). 

 

2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

 

A nova ordem da economia mundial convencionada pelos setores produtivos levou a 

um aumento significativo da competitividade entre as empresas e, desta forma, as metas 

empresariais são tratadas para obter lucro em detrimento dos interesses da sociedade. De 

acordo com Ansoff (1991), a era pós-industrial transferiu as aspirações sociais da 

“quantidade” para a “qualidade” de vida. Porém, o Estado já vinha acudindo o trabalhador em 

benefícios que lhe garantisse um padrão de qualidade de vida e que atendesse as suas 

necessidades básicas. Drucker (1975) por sua vez alertava quanto aos problemas sociais, 

campo de destaque para o desenvolvimento de negócios, uma vez que se pode, 

“simultaneamente satisfazer uma necessidade social e ao mesmo tempo servir sua instituição, 

transformando a resolução de problema social numa oportunidade para negócios”. 
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Por conseguinte, Castro e Ribeiro (2008) mostram claramente o sistema de produção 

capitalista e suas relações de exploração do capital sobre o trabalho, já que as políticas sociais 

e o modelo de proteção social foram apresentados pela história moderna como mero 

assistencialismo do Estado, em suas variadas manifestações. A nova ordem liberal e 

capitalista provocou programas de combate à pobreza produzida pela instabilidade da política-

social, surgindo novos atores sociais. Schroeder (2004) acrescenta que a ausência do Estado 

forçou a sociedade a reconhecer que as empresas, como grandes possuidoras e geradoras de 

riquezas materiais, poderiam assumir maior responsabilidade com as questões sociais.  

De acordo com Maximiano (2004), a responsabilidade apresenta duas vertentes: a 

doutrina da responsabilidade social corporativa e a doutrina do interesse do acionista. 

Friedman (1999) em outrora defendia a responsabilidade empresarial dos acionistas diante de 

seu público e não atribuía a elas solucionar os problemas sociais, mais sim de pessoas que se 

ocupam com isso e, principalmente, do governo. 

Entretanto, Tinoco (2004) seguiu a corrente da responsabilidade social corporativa 

associando a tomada de decisões com os resultados das atividades das companhias, atingindo 

um número maior de agentes sociais, tornando bem extensa a atitude de seus membros. Posto 

isto, a cidadania empresarial, como também é chamada, reforça o impacto dos exercícios das 

organizações para os administradores com os quais interagem: investidores, empregados, 

colaboradores, fornecedores, clientes, consumidores, competidores, governos e comunidades.  

Esta apreciação, vista por ele, leva em conta a adoção e a difusão de valores, condutas e 

procedimentos que possam induzir e estimular o contínuo aperfeiçoamento das gestões 

corporativas, indo além do cumprimento das obrigações trabalhistas, tributárias e sociais, e da 

legislação ambiental, como o uso do solo e outros. 

Diante deste panorama, a sociedade percebeu que o governo e as empresas são 

responsáveis por uma parecela dos problemas sociais. Se estes órgãos ignorarem suas 

representações frente a seu público, as consequências serão de caráter destrutivo a longo 

prazo.     

Nesse sentido, a responsabilidade social pode ser entendida como: 

Negócio sustentável e responsável é a atividade econômica orientada para a geração 

de valor econômico-financeiro, ético, social e ambiental, cujos resultados são 

compartilhados com os públicos afetados. Sua produção e comercialização são 

organizadas de modo a reduzir continuamente o consumo de bens naturais e de 

serviços ecossistêmicos, a conferir competitividade e continuidade à própria atividade, 

a promover e a manter o desenvolvimento sustentável da sociedade (Instituto Ethos¹, 

2013). 
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Na medida em que o homem se organiza socialmente, acordos vão sendo pactuados 

com o objetivo de tornar a convivência mais harmoniosa. Nessa nova conjuntura, o mundo 

empresarial adotou a responsabilidade social como uma nova estratégia revigorando seu 

desenvolvimento a longo prazo. Isso se deve a maior conscientização dos consumidores que 

procuram produtos que sejam geradores de melhorias para o meio ambiente e para a 

comunidade, valorizando aspectos éticos inerentes à cidadania. 

Este comportamento, baseado em valores e na moral acordados coletivamente, faz da 

ética o referencial de consenso previamente estabelecido em cada cultura (organização, 

política e social). Desse modo, Moreira (1999) conceitua ética empresarial como “o 

comportamento da empresa entendida lucrativa quando age em conformidade com os 

princípios morais e as regras do bom procedimento aceitas pela coletividade (regras éticas)”. 

Isto explica que “a ética empresarial é norteada por princípios jurídicos, de natureza legal, e 

por princípios de boa convivência, de natureza social, em conformidade com os valores da 

organização, que dizem respeito à responsabilidade individual de seus integrantes e aos 

valores sociais que dizem respeito à cultura social em que a empresa está inserida”.  

A partir dessa reflexão, pode-se presumir que há evidências de diferenças 

significativas quanto ao conceito de responsabilidade social. Ela pode ser encarada como uma 

nova forma de gestão da corporação e, para isso, deve incluir todos os setores, áreas, 

departamentos, governos e sociedade. 

Além disso, iniciativas, gestos ou práticas isoladas motivadas para se atingir as metas, 

os objetivos sociais, ambientais e éticos, permitiram que as organizações criassem sistemas e 

técnicas para eliminar a poluição ainda no seu processo produtivo através da produção mais 

limpa.  

 

 

 

 

 

¹ O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização sem fins lucrativos, caracterizada como 

Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Sua missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as 

empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 

sociedade justa e sustentável. Criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos oriundos da iniciativa 

privada, o Instituto Ethos é um polo de organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de 

ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a 

responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. É também uma referência internacional nesses assuntos, 

desenvolvendo projetos em parceria com diversas entidades no mundo todo. O Instituto ETHOS possui um grande 

destaque entre segmentos da sociedade civil, do empresariado e mesmo de instituições acadêmicas, por ter sido o 1º. 

Instituto a se aproximar da Academia buscando trocas, parcerias que envolvessem o corpo docente e discente na 

discussão de tão emblemática temática. 
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2.4 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

A adequação da tática empresarial em reunir meios de produção contínua e integrando 

os pilares da preservação ambiental, o comportamento dos consumidores e a governança, 

contribuíram para a evolução do conceito de sustentabilidade.  

No final da década de 80, a fisionomia do eco-desenvolvimento se tornara mais 

preocupante. O uso dos meios produtivos estava sendo feito de forma desenfreado e 

irracional, desconsiderando o tamanho das linhas fabris.  

A “Produção Mais Limpa” lançada pela UNEP (United Nations Environment 

Program) e pela DTIE (Division of Technology, Industry and Environment) trouxera para as 

indústrias o uso racional e sustentável dos recursos utilizados, contemplando a redução dos 

riscos para o homem e para o meio ambiente, além de transformar o custo final dos produtos, 

tornando a empresa mais competitiva na questão que envolve os aspectos financeiros, bem 

como sua imagem no mercado em relação a questões ambientais.   

A abordagem convencional que trata dos resíduos e emissões utilizando técnicas nos 

processos produtivos após estes terem sido gerados é conhecida como tecnologia ‘fim-de-

tubo’ (End-of-Pipe Technologies). A intenção é pela redução da quantidade de contaminante e 

periculosidade (Figura 3). As aplicações são específicas para cada molde, integrando a 

estratégia ambiental aos processos de fabricação e, mais ainda, aos produtos e serviços. A 

ideia central seria aumentar a eco-eficiência incitando o voluntariado industrial, 

independentemente da legislação ambiental. 

 

 

Figura 3 – Tecnologia Fim-de-tubo 

Fonte: Christie apud Christie et al. 1995 
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Consoante aos padrões atuais, Manzini e Vezzoli (2002) revela o rompimento nos 

padrões de produção e consumo, exigindo uma descontinuidade sistêmica que traduzira em 

ecologia insustentável, escabroso socialmente e devastador do meio ambiente. Partindo deste 

mesmo entendimento, Vieira (2004) reforça a idéia esclarecendo que entre as variáveis que 

afetam o ambiente de negócios, existe um aumento da preocupação ecológica da sociedade 

para a qualidade de vida das populações. Utilizando a produção mais limpa, os empresários 

adotam uma abordagem preventiva que busca diminuir os custos gerados pela gestão 

ambiental, controle da poluição e dos tratamentos de final de tubo. Portanto, com emprego da 

Produção Mais Limpa (Figura 4), o controle dos poluentes contribui para a diminuição da 

toxidade dos resíduos e das emissões. 

 

Figura 4 – Escopo de atuação da metodologia Produção Mais Limpa 

Fonte: Centro Nacional de Tecnologias Limpas CNTL 

 

As estratégias utilizadas visando a Produção mais Limpa e a minimização de resíduos 

são descritas através dos seguintes níveis:  

▫ Nível 1 - Evitar a geração de resíduos e emissões (prioridade da Produção mais Limpa). 
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▫ Nível 2 - Os resíduos que não podem ser evitados devem, preferencialmente, ser 

reintegrados ao processo de produção da empresa. 

▫ Nível 3 - Na sua impossibilidade, medidas de reciclagem fora da empresa podem ser 

utilizadas. 

A aplicação da Produção Mais Limpa leva ao desenvolvimento e implementação das 

Tecnologias Limpas nos meios produtivos. Para se estabelecer quais técnicas de Produção 

Mais Limpa devem ser aplicadas em um processo produtivo, vários critérios estratégicos 

devem ser estabelecidos, como: as metas ambientais, econômicas e tecnológicas. 

A priorização destas metas deve fazer parte da política gerencial da empresa e deve ser 

de conhecimentos de todos os seus funcionários. Deste modo, dependendo da conjuntura, ter-

se-ão os fatores econômicos como ponto de sensibilização para a compreensão e definição de 

adaptação de um processo produtivo. A minimização de impactos ambientais passa a ser uma 

consequência ou, inversamente, os fatores ambientais serão prioritários e os aspectos 

econômicos tornar-se-ão consequência. 

Quando se projetam os resultados, imediatamente aparecem as comprovações através 

das estatísticas e da matemática financeira. No entanto, esta é apenas uma parte do conjunto 

de medidas. A seguir, alguns dos possíveis resultados serão condensados no Quadro 1 

(tangíveis - confirmável com números / intangíveis - confirmável com observações de 

natureza qualitativa), os quais poderão ser obtidos caso a implementação da Produção Mais 

Limpa seja realizada nas empresas. 

Dessa maneira, percebe-se que o principal objetivo da Produção Mais Limpa é 

empregar melhores formatos tecnológicos, desde que utilize materiais, água e energia a um 

número abaixo do desejado pelo consumo imediato. Quelhas e Henrique (2007) argumentam 

que os sistemas de Produção Mais Limpa são circulares e utilizam menos recursos. Por estes 

motivos, os recursos fluem pelo ciclo de produção e consumo em ritmo mais lento.  

Em face à grande quantidade de resíduos gerados, a indústria farmacêutica brasileira 

vem se preocupando cada vez mais com a questão da sustentabilidade. A ação direta na 

solução dos problemas ambientais se justifica pelo volume de recursos financeiros e 

tecnológicos que essa indústria possui e pelos possíveis danos causados ao ambiente durante o 

processo produtivo e pelo descarte incorreto dos medicamentos. 
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Quadro 1 - Possíveis resultados tangíveis e intangíveis da implementação da PmaisL  

 

 Resultados tangíveis Resultados intangíveis 

 

Geração de inovações tecnológicas de processo, 
produto e gerencial (através de boas práticas de 
produção e mudanças de procedimentos)  
 

 
Desenvolvimento econômico mais sustentado 

 

Benefícios advindos de vantagens comerciais 
(concessão de financiamentos, obtenção de seguros 
com taxas mais atrativas, facilidade para tornar-se 
fornecedor de grandes empresas internacionais) 
 

 
Melhoria da qualidade ambiental do produto 

 

 Melhoria da competitividade (através da redução de  
 custos ou melhoria da eficiência)  
 

 
Melhoria da imagem pública da empresa 

 

 Redução de custos com matérias-primas, insumos e 
 energia 

 

 

 
Aumento da eficiência ecológica 

 

 Ocorrência de melhorias econômicas de curto prazo 
 

Melhoria das condições de trabalho dos  
colaboradores  
 

 

  Novas oportunidades de negócios (nova linha de  
  produtos produzidos a partir de resíduos)  
 

 

Aumento da motivação dos empregados 

 

  Minimização dos riscos no campo das obrigações  
  ambientais  
 

 

Diversidade de benefícios para as empresas  
bem como para toda a sociedade  

 
 

 
 

  Redução dos encargos ambientais causados pela 
  atividade industrial  

 

 

Indução do processo de inovação dentro das  
empresas  
 

 

Aumento da segurança dos consumidores  
dos produtos  
 

 

Fonte: Adaptado de Lemos (1998). 

 

A preocupação com a sustentabilidade deve existir durante todo o processo produtivo de 

medicamento, encaminhando os resíduos gerados no processo de produção a um destino de 

acordo com as Boas Práticas de Fabricação, além de atender as exigências das normas, 

portarias e leis existentes (BRASIL, 2005).     

 

2.5 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

2.5.1 Cenário Mundial 

 

O processo de fabricação de medicamentos tem seu reconhecimento significativo 

pelo bem produzido e, também, pela lucratividade operacional da organização e a alta 

empregabilidade do setor farmacêutico nos Estados Unidos. Conforme explanam Lachman, 

Lieberman e Kanig (2010) “emprega 158 mil pessoas (na área dos medicamentos éticos) e 
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movimenta cerca de 12,9 bilhões de dólares em vendas de produtos para medicina humana, 

sendo a segunda indústria que confere maior retorno ao investimento”. 

É importante rememorar a sustentação do mercado farmacêutico, assinalando o 

oligopólio de multiprodutos em segmentos de classes distintos de uso terapêuticos 

específicos. De acordo com a constatação apontada por Oliveira, Labra e Bermudes (2006), as 

dez maiores empresas neste cenário mundial representam cerca de 40% do mercado global 

dos quais se destacam neste índice e cem companhias de grande porte respondem 

aproximadamente por 90% dos medicamentos para o consumo humano.  

No passado, os medicamentos eram produzidos por compostos naturais vegetais, 

animais e minerais em estado bruto, normalmente como extratos de baixa elaboração. A 

alquimia se transformou como ciência e os compostos manufaturados na fabricação de 

medicamentos passaram a ser extraídos dos produtos naturais. Decorrente a isso, apareceram 

também os compostos sintetizados pelo ser humano, não-existentes na natureza com 

resultados mais potentes e insólitos do que os de extração natural (PALMEIRA FILHO e 

PAN, 2003). 

As Big Pharma, assim invocada por Palmeira Filho e Pan (2003), existentes desde a 

década de 40, mas com menor atuação em relação aos dias de hoje, investiram no 

conhecimento da síntese química e se desenvolveram aceleradamente. Estes mesmos autores 

também relatam sobre a descoberta da estrutura do DNA, revolucionando os processos 

biológicos com a contribuição das técnicas de engenharia genética (biofármacos). Outra 

contribuição para o crescimento foi devido à criação da Lei de Patentes que restringiu o 

controle oficial de preços, possibilitando as empresas praticarem preços elevados sobre 

produtos inovadores. 

 

2.5.2 Cenário Brasileiro 

 

O desígnio da indústria de medicamentos brasileiros era acentuado para combater os 

surtos epidêmicos até a década de 30. A Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Vital Brasil e o 

Instituto Butantan, sediados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente, 

foram os desbravadores e são os atuais líderes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 

para a produção de soros e vacinas (Carneiro, 2005). 
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Nesta perspectiva, Gadelha, Quental e Fialho (2003) revalidam a capacidade 

produtiva da indústria brasileira de química fina. Apesar da indústria de fabricação de 

medicamentos ser bem desenvolvida, a produção de química fina ainda possui uma 

competência acanhada.  

De acordo com Maradei Júnior (2008), a ineficiência tecnológica brasileira na 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) de novos fármacos ocorre devido à interferência do 

Governo Federal tabelando os valores dos medicamentos no mercado e à falta de 

regulamentação ética para o setor. Seguindo Scherer (1993), os preços praticados dos 

medicamentos nos países em desenvolvimento são mais baratos do que no Brasil, inclusive os 

medicamentos não genéricos.  

Outro fato que não estimulou que as empresas brasileiras investissem em inovação 

foi porque o Brasil não aderiu ao Sistema Internacional de Patentes surgido em 1971, esta 

adesão ocorreu somente em 1996. Neste recorte do tempo, a produção e a comercialização no 

país eram cópias do exterior. Aliás, Palmeira Filho e Pan (2003) manifestam-se que no Brasil 

era inexistente a política industrial e tecnológica para o setor, justificado por um período de 

instabilidade econômica crônica com pouco controle regulatório na confecção de 

medicamento. 

O Governo percebeu a importância de se regular este mercado criando a ANVISA 

sob o regime especial e subordinada ao Ministério da Saúde através do Decreto Lei de nº 

9.782/99. Esta autarquia foi concebida para fiscalizar, regulamentar e autorizar as atividades 

que envolvem a cadeia farmacêutica, sejam elas laboratórios e/ou indústria. Sua atuação se 

estende para o controle sanitário desde a pesquisa e desenvolvimento, a comercialização de 

toda produção germinada pela produção de novos artefatos e autorização de funcionamento 

dos laboratórios farmacêuticos. (ANVISA, 2012). 

Através da Portaria nº 344 de maio de 1998, a Vigilância Sanitária regulamenta as 

instituições que exercem algum tipo de atividade envolvendo a extração, transformação, 

manipulação, fabricação, produção, embalagem, distribuição, transporte, reembalagem, 

importação e exportação de medicamentos ou substâncias entorpecentes, psicotrópicos ou de 

controle especial, argumenta Pinheiro (2005). 

O que chama atenção sobre a indústria farmacêutica no Brasil é a existência de um 

parque público de laboratórios voltados para a confecção de medicamentos genuinamente 

brasileiros para atendimento da população. 
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2.6 CADEIA PRODUTIVA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS NA 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

2.6.1 Cadeia Produtiva dos Medicamentos 

 

Palmeira Filho e Pan (2003) informam que a produção na cadeia produtiva da 

indústria farmacêutica compõe-se da etapa química, na qual os princípios ativos (fármacos) e 

os aditivos são sintetizados, além da etapa farmacêutica, onde ocorre a confecção final de 

medicamentos.   

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária [(ANVISA) em cumprimento da 

legislação, sob a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)] n° 17, de 16 de Abril de 2010, 

estabeleceu uma série de ações a serem adotadas durante todo processo de fabricação e que 

contemplam as Boas Práticas de Fabricação (BPF) de Medicamentos. Tanto laboratórios 

públicos quanto os privados devem atender ao cumprimento da RDC e controlar os processos 

produtivos, através de registros dos medicamentos produzidos. Lachman, Lieberman e Kanig 

(2010) explicam que as BPF têm como finalidade oferecer medicamentos de qualidade, 

eficazes e seguros aos usuários. As BPF tratam das áreas de produção, manutenção, controle 

de qualidade, manuseio de materiais, armazenamento, distribuição, compras e outros. 

Realinhando a RDC com a proposta divulgada por Palmeira Filho e Pan (2003) 

decorrente da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL, 1987), os estágios 

evolutivos da indústria farmacêutica de qualquer país devem ajustar às cadeias de atividades, 

conforme a Figura 5, abaixo: 

 

Figura 5 – Cadeia farmacêutica: Níveis de capacitação     

Fonte: Palmeira Filho e Pan (2003) 

http://www.eps.ufsc.br/disserta96/armando/figuras/fig2.gif
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 A habilidade industrial adotada pelas principais nações parte do estágio I, isto é, no 

segmento de pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas até a comercialização de 

medicamentos. Porém, o presente estudo será realizado com foco principal na parte da etapa 

farmacêutica, ou seja, no estágio III, onde são fabricados os medicamentos pelos laboratórios 

farmacêuticos. 

Os arranjos produtivos da cadeia produtiva podem ser instrumentos capazes de suprir 

certas necessidades de gestão. Integrar os processos internos e externos da indústria de 

medicamentos é elemento do serviço logístico, podendo ser decisivo para o nível de satisfação 

do cliente. 

 

2.6.2 Gestão da Cadeia de Suprimentos na Indústria Farmacêutica 

 

 A gestão da cadeia de suprimentos é tratada por Bowersox, Closs e Cooper (2007, p.4) 

como... 

...uma colaboração entre empresas para impulsionar o posicionamento estratégico e 

para melhorar a eficiência operacional. [...] As operações da cadeia de suprimentos 

exigem processos gerenciais que atravessam as áreas funcionais de cada empresa e 

conectam parceiros comerciais e clientes para além das fronteiras organizacionais. 

A interpretação mais clara sobre a Supply Chain Management (SCM) é dada por 

Pires (2010): “É a integração dos processos de negócios desde o usuário final até os 

fornecedores originais (primários) que providenciam produtos, serviços e informações que 

adicionam valor para os clientes e stakeholders”. Portanto, a cadeia de suprimentos inclui o 

gerenciamento de compra e demanda, fornecimento de matérias-primas e insumos, produção e 

montagem, armazenamento, controle de estoques, criação e acompanhamento de pedidos, 

distribuição através dos diversos canais e entrega ao cliente.  

A indústria farmacêutica necessita da total integração entre as áreas da logística, 

desenvolvimento, qualidade e sistema de informação para melhor atender a cadeia de 

suprimentos, comumente chamado por Kumar (1996) como um ‘relacionamento colaborativo’ 

nos arredores da organização. 

Este comportamento colaborativo no entendimento de Bowersox, Closs e Cooper 

(2007) é a forma pela qual integra todos os processos trazendo benefícios para o consumidor 

final, além de minimizar os riscos de execução em busca da efetividade nos resultados. Não 

há trabalho unilateral ou isolado na cadeia de suprimento, porque sem clientes e fornecedores 

não há processo produtivo. 
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De acordo com Sampaio e Csillag (2010), a cadeia de suprimentos no setor 

farmacêutico engloba fornecedores de matéria-prima, laboratórios de pesquisa e 

desenvolvimento de fármacos, fabricação do medicamento e a entrega através do modal 

logístico.   

A cadeia de suprimentos na indústria farmacêutica pode ser contemplada em três 

partes: 

- Primeira parte (upstream): Esta etapa inclui a produção de medicamentos junto a 

seus fornecedores e suas respectivas conexões. A relação com o fornecedor pode ser 

desdobrada em várias competências até alcançar a origem do material. Esta etapa é a atividade 

de maior importância porque cuida da aquisição de matérias-primas como os princípios-

ativos, excipientes e materiais de embalagem. 

- A segunda parte: Envolve todos os processos internos realizados, a contar da 

chegada dos insumos na empresa passando pela produção de medicamento até sua 

distribuição. Neste momento, a principal preocupação é a gestão de produção, manufatura e 

controle de estoque. 

- A Terceira parte (downstream): Inclui todas as atividades envolvidas na entrega dos 

medicamentos para os clientes finais. A cadeia de suprimentos downstream é direcionada à 

distribuição, estocagem, transporte e serviços pós-venda dos medicamentos. 

A Figura 6 apresenta como é a rotina da cadeia de suprimentos nos Laboratórios 

Farmacêuticos Oficiais.   
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Figura 6 – Cadeia de suprimentos dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais  

Fonte: Adaptado de Maradei Júnior (2008)  

 

 O Programa Farmácia Popular do Brasil, Programas do Ministério da Saúde e as 

Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais enviam seus pedidos de medicamentos conforme 

suas demandas para os Laboratórios Farmacêuticos Oficiais. A FIOCRUZ, por exemplo, 

gerencia os pedidos confeccionando o medicamento e repassando diretamente para esses 

órgãos.   

 O centro de distribuição, localizado em Brasília - DF recebe os medicamentos 

conforme a carteira de pedidos solicitados pelo próprio Ministério da Saúde ao Laboratório 

Público, em seguida envia os medicamentos para as coordenações Estaduais e para as 

Secretarias Municipais e Prefeituras conforme as requisições encaminhadas aos laboratórios 

pelo próprio Ministério da Saúde. Em cada requisição, os tamanhos do lote de medicamentos 

e o local para a distribuição será encaminhado para o laboratório produzir e em seguida, 

http://www.eps.ufsc.br/disserta96/armando/figuras/fig2.gif
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distribuir, conforme a necessidade de cada entidade. O Governo adotou estrategicamente que 

Brasília – DF temporariamente possua um centro de distribuição emergencial de estocagem 

para eventuais faltas de medicamentos nos Postos de Saúde nos Municípios e nas Prefeituras, 

inclusive em caráter específico como o Programa Penitenciário, levados diretamente para as 

farmácias penitenciárias. 

As Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, que recebem os medicamentos 

diretamente dos órgãos de saúde, distribuem para os ambulatórios, postos de saúde e 

farmácias dos hospitais. Entretanto, os Programas Farmácia Popular do Brasil recebem 

diretamente dos centros de distribuição da própria Rede que possui convênio com o 

Programa, oferecendo a baixo custo ou em alguns casos gratuitamente, dependendo do 

medicamento, com o receituário do paciente.   

Não é permitida a distribuição de amostras grátis pelos laboratórios públicos, 

conforme a RDC nº 60/2009, portanto é inexistente a distribuição direta de medicamentos 

para os profissionais da saúde. 

Em uma breve descrição da funcionalidade da gestão da cadeia de suprimentos para 

o setor farmacêutico, os fabricantes estipulam estágios para disponibilizar os produtos 

acabados aos órgãos competentes para a sua distribuição. Mas antes, o programa da produção 

deve, de acordo com Shen et al. (2013), desenhar e planejar a cadeia produtiva dos 

medicamentos conforme a sua estrutura, sua capacidade e sua localização.  

Neste contexto, a gestão da cadeia de suprimentos de medicamentos valida a 

estratégia com empenho de beneficiar toda a cadeia, reunindo processos, fornecedores, 

atividade logística e consumidores (GUARNIERI; HATAKEYAMA, 2010). 

 

2.6.2.1 Logística Reversa na Indústria Farmacêutica  

 

O Council of Logistics Management (CLM) (1991) entende que a cadeia de 

suprimentos cuida da logística como parte do processo, pois através dela se planeja, implanta 

e controla, de maneira efetiva, o fluxo da produção e seu fluxo reverso. Também ajuda no 

controle de estoque de materiais, além dos serviços e das informações correlacionadas entre a 

empresa e o cliente final (consumidor). 

Diante desta perspectiva, a logística se divide em três intervalos, evidenciado através 

da Figura 7: 
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- Administração de materiais: Sua atribuição principal é com o planejamento das 

compras de suprimentos, o controle na gestão dos estoques, propiciar condições de compra e 

o acondicionamento dos referidos estoques. 

- Movimentação de materiais: Partindo do planejamento, da programação e do 

controle da produção, seu foco está na mão de obra, material e informação do processo 

produtivo.  Agrega também, o recebimento de matéria-prima, componentes para estocagem e 

envio para a produção, incluindo o manuseio e o deslocamento interno dos estoques em 

processo. 

- Distribuição física: O planejamento do pedido define a característica do modal 

logístico e sua rota, sendo responsável pela expedição (tratamento) desde a retirada dos 

produtos até a entrega ao cliente final. 

 

Figura 7 – Estruturação da Cadeia de Logística  

Fonte: Cardoso (2004) 

 

É importante realçar que na opinião de Ching (2010) a logística responde por toda a 

movimentação de materiais, dentro do ambiente interno e externo da empresa, iniciando pela 

chegada da matéria-prima até a entrega do produto final ao cliente.  Suas atividades podem 

ser demarcadas como: atividades primárias (transporte, gestão de estoques e processamento 

de pedidos) e atividades secundárias (armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de 

proteção, programação de produtos e manutenção de informação). A Figura 8 ilustra o 

propósito da logística, integrando às áreas de suprimentos, produção e distribuição com os 

processos da empresa a fim de obter melhor desempenho que seus concorrentes.  
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Figura 8 - Processo Logístico: Direto e Reverso  

Fonte: Lacerda, 2002  

  

 A logística reversa pode ser considerada como a área da logística que se ocupa dos 

aspectos de retornos das matérias-primas e dos produtos ao seu centro produtivo. Desta 

maneira, o fluxo da logística reversa não está na direção dos estágios seguintes de produção 

ou comercialização, mas sim no retorno da cadeia de suprimentos ou distribuição. 

A cadeia produtiva farmacêutica começa na produção de insumos e abrange uma 

série de empresas e atividades que incorporam importação, fabricação, distribuição e 

comercialização de medicamentos ao longo dos diferentes modais.    

O operador logístico está em evidência nesta conjuntura, pois opera no processo de 

expedição dos produtos e/ou na subcontratação de terceiros para a distribuição e 

comercialização. 

Braga (2007) adverte que o nível de serviço deve ser bem estruturado para os clientes 

e adequado a um custo razoável, pois falhas no processo podem ocasionar em custos de 

ordem financeira e de imagem corporativa. Ou seja, o bom gerenciamento do fluxo de 

materiais desde seu ponto de aquisição até o seu ponto de consumo retorne através do 

processo logístico reverso garantindo que a qualidade dos produtos fique dentro do que foi 

planejado.  

O desejo dos clientes na redução dos custos fez Leite (2003, p.17) desvelar sobre esta 

nova proposta de gestão como...  

 
...a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de 

imagem corporativa, entre outras.  
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Esta observação aponta para uma logística relativamente nova para grande parte das 

empresas no setor de fármacos no Brasil. A preocupação com o retorno, a sobra e o retrabalho 

têm obrigado as mesmas a estudar meios de descartes apropriados seguindo as normas e 

legislações ambientais.  

A adequação ambiental da cadeia produtiva transforma os bens de consumo em 

condições de uso, além de ser interessante para os próprios fabricantes destes produtos, 

explicam Aita e Ruppenthal (2008), possibilitando benefícios econômicos e ambientais de 

forma que o produto fim não o torne um agressor ao meio ambiente.   

No caso de medicamentos vencidos, a destinação ambientalmente segura é uma 

importante medida para que danos maiores sejam evitados, ou seja, os produtos são 

encaminhados ao destino final que são os aterros, processos de recuperação e produção 

energética, como a incineração (AITA, 2008). 

A logística reversa faculta a organização escolher o meio mais eficiente no 

deslocamento de seus produtos e/ou embalagens, impedindo que estes sejam eliminados de 

maneira inapropriada pelos consumidores (ANDRADE, FERREIRA e SANTOS; 2009).   

A Figura 9 ilustra o fluxograma do ciclo do produto com a logística reversa 

implementada. 

 

Figura 9 - Ciclo de vida do produto 

Fonte: Empresa Reusa Conservação Ambiental (2012) 
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A epítome foi ilustrada por Dornier et al. (2000, p.39) ao tratar do objeto como ‘área 

de atuação nova, incluído o gerenciamento de fluxo reverso’: 

 
Logística é a gestão de fluxos entre funções de negócio. A definição atual de 

logística engloba maior amplitude de fluxos que no passado. Tradicionalmente, as 

companhias incluíam a simples entrada de matérias-primas ou o fluxo de saída de 

produtos acabados em sua definição de logística. Hoje, no entanto, essa definição 

expandiu-se e inclui todas as formas de movimentos de produtos e informações [...]. 

Portanto, além dos fluxos diretos tradicionalmente considerados, a logística moderna 

engloba ente outros, os fluxos de retorno de peças a serem reparadas, de embalagens 

e seus acessórios, de produtos vendidos devolvidos e de produtos 

usados/consumidos a serem reciclados. 

 

Logo depois, Bowersox e Closs (2001) reafirmam resumidamente como um ‘apoio 

de ciclo de vida’, prolongando-o além do fluxo direto dos materiais e à necessidade de 

considerar os fluxos reversos de produtos em geral. 

À vista disso, Leite (2009) fez o traçado dos canais da logística reversa tornando-se 

compreendida, ou seja, sua atuação estratégica permite planejar, operar e controlar o fluxo e 

suas informações no tratamento do melhor roteiro para o retorno dos bens de pós-venda e de 

pós-consumo (Figura 10) por meio dos processamentos logísticos de consolidação, separação 

e seleção; até a reintegração ao ciclo produtivo ou de negócios, agregando-lhes valores 

distintos (econômico, ecológico, legal, logístico e do propósito da imagem corporativa).   

 

           Figura 10 – Processo de Logística Reversa de bens de consumo e pós-consumo 

           Fonte: Leite, 2008 
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As diversas estratégias como obtenção do lucro, na preservação ambiental, na 

legislação e no grau de conhecimento do cliente sobre as tecnologias, fizeram da logística o 

porta-voz da sustentabilidade do negócio.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei 12.305/2010, foi um marco 

regulatório e eixo central das políticas públicas voltadas ao gerenciamento social e 

ambientalmente. A adequação dos resíduos sólidos foi regulamentada pelo Decreto 

7.404/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foi criado o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

  Para melhor atender a capilaridade da operação, os procedimentos de iniciativa dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e governos deverão cumprir os requisitos aprovados 

pelo Comitê Orientador do Ministério do Meio Ambiente através da Lei nº 12.305/2010. São 

eles:  

I - indicação dos produtos e embalagens objeto do acordo setorial;  

II - descrição das etapas do ciclo de vida em que o sistema de logística reversa se 

insere, observado o disposto no inciso IV do art. 3º da Lei Nº. 12.305, de 2010;  

III - descrição da forma de operacionalização da logística reversa;  

IV - possibilidade de contratação de entidades, cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais recicláveis ou reutilizáveis, para execução das ações 

propostas no sistema a ser implantado;  

V - participação de órgãos públicos nas ações propostas, quando estes se 

encarregarem de alguma etapa da logística a ser implantada;  

VI - definição das formas de participação do consumidor;  

VII - mecanismos para a divulgação de informações relativas aos métodos existentes 

para evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos e 

embalagens;  

VIII - metas a serem alcançadas no âmbito do sistema de logística reversa a ser 

implantado;  

IX - cronograma para a implantação da logística reversa, contendo a previsão de 

evolução até o cumprimento da meta final estabelecida;  

X - informações sobre a possibilidade ou a viabilidade de aproveitamento dos 

resíduos gerados, alertando para os riscos decorrentes do seu manuseio;  
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XI - identificação dos resíduos perigosos presentes nas várias ações propostas e os 

cuidados e procedimentos previstos para minimizar ou eliminar seus riscos e impactos à 

saúde humana e ao meio ambiente;  

XII - avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística 

reversa;  

XIII - descrição do conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos 

participantes do sistema de logística reversa no processo de recolhimento, armazenamento, 

transporte dos resíduos e embalagens vazias, com vistas à reutilização, reciclagem ou 

disposição final ambientalmente adequada, contendo o fluxo reverso de resíduos, a 

discriminação das várias etapas da logística reversa e a destinação dos resíduos gerados, 

das embalagens usadas ou pós-consumo e, quando for o caso, das sobras do produto, 

devendo incluir:  

a) recomendações técnicas a serem observadas em cada etapa da logística, inclusive 

pelos consumidores e recicladores;  

b) formas de coleta ou de entrega adotadas, identificando os responsáveis e 

respectivas responsabilidades;  

c) ações necessárias e critérios para a implantação, operação e atribuição de 

responsabilidades pelos pontos de coleta;  

d) operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes, 

identificando as responsabilidades;  

e) procedimentos e responsáveis pelas ações de reutilização, de reciclagem e de 

tratamento, inclusive triagem, dos resíduos, bem como pela disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos; e  

XIV - cláusulas prevendo as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das 

obrigações previstas no acordo.  

Parágrafo único. As metas referidas no inciso VIII do caput poderão ser fixadas com 

base em critérios quantitativos, qualitativos ou regionais.  

O planejamento, a execução, o controle do fluxo de materiais e as informações desde 

o ponto de origem até o ponto de consumo têm como função principal cuidar do 

desenvolvimento sustentável (BOUZON, 2012). Todos os stakeholders alicerçados na 

eficiência econômica dos processos, na preservação ambiental e na responsabilidade social 

buscam o equilíbrio dentro do pilar ambiental da ‘logística verde’ (WU, 2006).   
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A expressão ‘Logística Verde’, representada na Figura 11, apresenta tanto o processo 

da logística direta (aquisição de materiais, produção, embalagem, transporte, estocagem até as 

mãos dos clientes finais) quanto o setor responsável pelo meio ambiente. Ainda Bouzon 

(2012) compartilha a logística direta com o reuso, remanufatura, reciclagem e disposição final 

com os processos reversos; ou logística reversa.    

 

Figura 11 - Logística verde 

Fonte: Cheng, 2006 

Desta forma, na Figura 12, é a logística reversa que faz parte da logística verde, que é 

reconhecida como um ciclo fechado, posto que no ciclo fechado (closed loop supply chain), a 

logística reversa poderá atuar como suprimento industrial e, quando ciclo é aberto (open loop 

supply chain), os suprimentos são perdidos e/ou desperdiçados. 

 

Figura 12 – Logística reversa e os ciclos de materiais e produtos  

Fonte: Bouzon; Rodriguez, 2012 
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O acolhimento da logística reversa como mecanismo equacionador no retorno desses 

resíduos à cadeia produtiva parece perfeita. No entanto, a quantidade deste retorno dependerá 

não só do setor farmacêutico, mas também da espécie de produtos e do nível de 

desenvolvimento da região geográfica, ente outros aspectos.  

  

2.7 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

A combinação herdada das antigas civilizações entre higiene e saúde, despertou a 

necessidade por hábitos antes ignorados pela falta de estudos profundos das enfermidades que 

flagelaram a sociedade até recentemente. Nesse meio tempo, as condições sanitárias no Brasil, 

embora reféns de políticas de desenvolvimento que não surtiram efeitos, ocorrências 

sucessivas de doenças transmissíveis e sua disseminação, impulsionaram ambientalistas cujas 

tentativas de mudar este cenário vem mobilizando Estado, entidades sem fins lucrativos e 

empresas no gerenciamento dos resíduos produzidos. 

O gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas urbanas se baseou, historicamente, na 

coleta e no afastamento dos resíduos. Ao longo dos tempos as administrações públicas ou 

locais equivalentes passaram a prestar o serviço. Este gesto criou a sensação de que os 

insumos gerados simplesmente desaparecem quando executado de forma eficiente. Por isso, a 

sociedade em geral demorou a perceber às graves tendências relacionadas à quantidade, 

qualidade e às soluções para o gerenciamento dos resíduos sólidos (PHIPIPPI JR; AGUIAR, 

2005).    

O assunto dos resíduos sólidos é um inconveniente da saúde pública, que envolve a 

sociedade como um todo: interesses econômicos; manifestação da sociedade; aspectos 

culturais e conflitos políticos (PHILIPPI JR; AGUIAR, 2005).    

O consumo é de extrema importância para a vida humana, uma vez que todos são 

consumidores em potencial e, consequentemente, geram lixo com a atividade cotidiana. O 

modelo de consumo carece de revisão profunda em seus preceitos atuais, caso contrário, em 

pouco tempo a situação pode se tornar insuportável (PEREIRA, S. S.; MELO, J. A. B., 2007).    

O relatório What a waste: A global review of Solid Waste Management, da Unidade de 

Desenvolvimento Urbano e Governo Local do Banco Mundial (2012), aponta para uma 

questão emergente da sociedade pós-moderna: a problemática dos resíduos sólidos. Neste 

mesmo ano, Bhadatata e Hoorneweg declararam que as cidades do mundo geravam em média 
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1,3 bilhões de toneladas de substratos em seus municípios e o recorte dos dados pela Abrelpe 

na geração em solo brasileiro foi de 62,73 milhões (Figura 13). Este número aumentou para 

78,6 milhões de toneladas em 2014 no Brasil, mas não foi suficiente para mudar a cultura de 

produção e gestão do lixo no país (ABRELPE, 2014). 

 

Figura 13 – Geração de Resíduo Sólido Urbano entre 2012 e 2014 

Fonte: Abrelpe, 2014 

Moretto et. al. (2010) declarou que:  

A problemática do lixo urbano está relacionada à sua origem e produção, 

especialmente no que diz respeito à poluição do solo, do ar e dos recursos hídricos.  

Os efeitos dos resíduos sólidos quando acumulados às margens de cursos d´água ou 

canais de drenagem e encostas, resultam em assoreamento e deslizamento de 

taludes. A poluição atmosférica gerada pela queima de resíduos a céu aberto e a 

contaminação de lençóis d’água por substâncias químicas presentes nos resíduos 

atuam negativamente sobre a saúde humana e o meio ambiente, constituindo-se 

ainda, como o foco de proliferação de vetores transmissores de doenças.  

 

É percebido que a cada ano existe um aumento na produção de lixo tóxico, 

agravando ainda mais os problemas sociais. É irrefutável a participação da sociedade, mas não 

se deve julgá-la exclusivamente pela contribuição direta ou indiretamente. O subterfúgio dos 

consumidores se depara na falha da legislação por não especificar de forma clara qual meio 

eficaz no descarte destes resíduos pelos usuários. Ueda et al. (2009) ilustra que nenhum 

estabelecimento comercial (farmácias, drogarias e centros de saúde) tem a obrigação de 

recolher esses produtos contaminantes, mesmo se já estiverem com a validade vencida.  

Embora a lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010 não trate especificamente de 

medicamentos, ela prevê a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, 
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distribuidores e comerciantes, que devem recolher os resíduos remanescentes após o uso e 

proceder à destinação final ambientalmente adequada. A implementação dessa logística 

reversa deve ser subsidiada por estudo de viabilidade técnica, econômica e operacionalizada 

por meio de acordo setorial entre os entes relacionados ao ciclo de vida do produto, 

regulamentos ou termos de compromisso (SINDIFAR, 2012). 

A ANVISA (2012) reforça este argumento: “A dissipação de medicamentos tem 

inúmeras causas: - prescrição além da quantidade exata para o tratamento do paciente; - 

suspensão ou mudança de tratamento; - distribuição aleatória de amostras-grátis, e; - 

inabilidade gerencial do controle de estoques de medicamentos por parte das empresas e dos 

estabelecimentos de saúde”.  

Os medicamentos necessitam de atenção quanto ao seu sobejo, à forma como é 

tratada a produção, à manipulação e a sua movimentação, que não são mais benquistas no 

engajamento eco-sustentável. As autoridades buscam um equilíbrio, elaborando regras de 

controle e de postura ética nos negócios. Outorgado pelo Ministério da Saúde e o Ministério 

do Meio Ambiente, Falqueto, Kligerman e Assunção (2006) verificaram a ausência de 

orientação técnico-científica na consolidação da legislação brasileira, embora existam as 

normas expostas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Normas da ABNT quanto ao manuseio de resíduos sólidos 

Normas da ABNT Classificação 

NBR 1.183 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos 

NBR 7.500 Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais 

NBR 9.190 Classificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo 

NBR 9.191 Especificação de sacos plásticos para acondicionamento de lixo 

NBR 9.800 Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor 

público de esgoto sanitário 

NBR 10.004 Resíduos Sólidos – Classificação 

NBR 10.005 Lixiviação de Resíduos – Procedimento 

NBR 10.006 Solubilização de Resíduos – Procedimento 

NBR 10.007 Amostragem de Resíduos – Procedimento 

NBR 10.703 Degradação do Solo - Terminologia 

NBR 11.174 Armazenamento de Resíduos Classe II – não inertes e III - inertes 

NBR 12.235 Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos 

NBR 13.221 Transporte de resíduos – Procedimento 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2012 
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Com a RDC nº306 de 2004 da ANVISA, os gestores de saúde passaram a se 

responsabilizar exclusivamente pelo tratamento até a destinação final dos resíduos sólidos. 

Isto implica no acompanhamento da incineração, aterro sanitário e também por quaisquer 

danos causados por não cumprir com o conjunto de procedimentos da gestão. Este 

regulamento aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), ou seja, 

a todos os serviços com o atendimento à saúde humana ou animal, tendo como objetivo 

regulamentar tecnicamente o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

A classificação dos resíduos é importante para que eles sejam gerenciados 

adequadamente, minimizando os riscos à saúde pública e ao meio ambiente. A RDC nº306 de 

2004 determina como deve ser gerenciado cada grupo de resíduos de acordo com a 

classificação dos resíduos sólidos de saúde citado no Apêndice I desta resolução.  

Grupo A: Neste grupo encontram-se os resíduos que possivelmente possuem a 

presença de agentes biológicos, podendo apresentar riscos de infecção. Este grupo divide-se 

em 5 subgrupos (A1,A2,A3,A4 e A5), de acordo com os tipos de resíduos biológicos. 

Exemplos: Culturas e estoques de microrganismos, peças anatômicas, Kits de linhas arteriais 

etc. 

Grupo B: Neste grupo encontram-se as substâncias químicas que possivelmente 

conferem risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Um exemplo dessas substâncias 

químicas são os antirretrovirais e os insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados 

pela Portaria MS 344/98, como os entorpecentes, psicotrópicos, imunossupressores e 

precursores.  

Grupo C: Neste grupo encontram-se os materiais provenientes de atividades humanas 

que possuem radionuclídeos em quantidades acima dos limites aceitáveis segundo as normas 

do CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) e para os quais a reutilização é imprópria 

ou não prevista. Exemplo: rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos. 

Grupo D: Neste grupo encontram-se os resíduos que não apresentam risco químico, 

biológico e nem radioativo para a saúde ou ao meio ambiente, como os resíduos domiciliares. 

Exemplos: papel de uso sanitário, fraldas, sobras de alimentares etc. 

Grupo E: Neste grupo encontram-se os materiais perfurocortantes ou escarificantes. 

Exemplos: lâminas de barbear, agulhas etc. 

Através da identificação inicial do processo ou atividade, suas características físicas, 

químicas e biológicas se definem (ABNT³, 1987): 

http://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/
http://www.infoescola.com/saude/saude-publica/
http://www.cnen.gov.br/
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Todo resíduo nos estados sólido e semi-sólido resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam, para isso, soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

 

Derivando deste fenômeno, Nazar (2005) menciona que:  

 

Em qualquer estabelecimento que prestem serviços de atenção à saúde, o 

gerenciamento de resíduos deve ser implantado e implementado; sempre respeitando 

as legislações federal, estadual e municipal vigentes no país. Estes planos de 

gerenciamento devem seguir o que determina o CONAMA (2004), abrangendo 

aspectos técnicos, operacionais, gerais, organizacionais e de recursos humanos. Os 

riscos para a saúde pública gerados pelos resíduos dos serviços de saúde são 

comparáveis aos riscos ocasionados pelos resíduos domésticos, o que dispensaria, para 

os primeiros, uma atenção especial no que diz respeito ao tratamento, à coleta e à 

disposição final.  

 

Os resíduos de saúde devem ocupar um lugar de destaque, pois merecem atenção 

especial em todas as suas fases de manejo (segregação, condicionamento, armazenamento, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final) em decorrência dos imediatos e graves riscos 

que podem oferecer, por apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos 

(ANVISA, 2014). 

Desta maneira, verifica-se que o tratamento de resíduos sólidos e semi-sólidos não 

atende adequadamente os princípios referentes à aplicação da legislação e das regras para o 

devido tratamento e destino. Tal exclusividade não se apresenta a um único setor, longe disso, 

é uma questão de integração e principalmente de ação conjunta (parceria público-privado). 

Esse esforço é desafiador para a atual e futura gestão da produção de medicamentos. 

 

³ Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização 

técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro. É uma entidade privada, sem 
fins lucrativos, reconhecida como único Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 
24.08.1992. É membro fundador da ISO (International Organization for Standardization), da COPANT (Comissão 
Panamericana de Normas Técnicas) e da AMN (Associação Mercosul de Normalização). A ABNT é a representante oficial 
no Brasil das seguintes entidades internacionais: ISO (International Organization for Standardization), IEC 
(International Eletrotechnical Comission); e das entidades de normalização regional COPANT (Comissão Panamericana 
de Normas Técnicas) e a AMN (Associação Mercosul de Normalização). 
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2.7.1 Resíduos Farmacêuticos 

 

 Um dos grandes desafios das sociedades contemporâneas é dar destinação correta aos 

resíduos gerados nos processos de produção industrial (ETHOS, 2014). 

A presença de fármacos no meio ambiente tornou-se visível aos olhos da sociedade, 

seus respectivos efeitos nocivos à saúde e à natureza passaram a ser o foco de uma nova 

identidade cultural industrial.  Autores como Bound e Voulvolis (2005), em suas pesquisas, 

perceberam através de amostras analisadas retiradas do meio ambiente e submetidas em 

laboratório, a presença de substâncias químicas em efluentes de esgoto, águas superficiais e 

águas subterrâneas.      

Apesar dos avanços tecnológicos nos laboratórios de análises, pouco se sabe dos 

efeitos desses fármacos para a o meio ambiente. Carvalho et al. (2009) e Ponezi (2008) 

advertem sobre os efeitos para a saúde humana, animal e de organismos aquáticos.           

Todas as atividades humanas interagem, em maior ou menor grau, com o meio 

ambiente consumindo recursos diretamente como a água ou indiretamente como matéria-

prima, modificando o espaço físico ou gerando rejeitos como resíduos sólidos, efluentes 

líquidos e emissões atmosféricas (SANTOS et al., 2005).      

O simples ato do descarte inadequado de medicamentos no meio ambiente gera 

contaminação. Tessaro & Zacanaro (2013) e Caldeira & Pivato (2010) alertam para um severo 

monitoramento e, frequentemente, alguns órgãos de pesquisas identificam a presença de 

resíduos de medicamentos no solo e na água em decorrência do rejeito indevido.  

As características nocivas destes resíduos podem ser alteradas quando tratadas de 

maneira sustentável, isto é, dirigida para extrair valores materiais ou energéticos, impactando 

em menor escala o meio ambiente. Segundo Valle (2002), “pode conduzir a uma valorização 

(abordagem de cunho econômico) dirigida para extrair valores materiais ou energéticos, que 

contribuem para diminuir os custos de tratamento e, em alguns casos, podem gerar receitas 

superiores a estes custos”. 

Mattos (2002) chama atenção a este pensamento cuja ação é fundamentada pela 

reciclagem, não permitindo a transferência do poluente de um meio para o outro e pelo 

atendimento às legislações vigentes.   
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Por sua vez, a ANVISA (2006) insere nesta discussão de políticas públicas, 

legislações orientadas pela sustentabilidade do meio ambiente e a preservação da saúde, os 

resíduos dos serviços de saúde (RSS) e os medicamentos produzidos. 

Contudo, Philippi Jr. & Aguiar (2005) tornou claro a respeito dos resíduos 

industriais: “São gerados tanto nos processos produtivos quanto nas atividades auxiliares, 

como manutenção, operação de áreas de utilidades, limpeza, obras e outros serviços”. Em 

função disso, é preciso que as atividades industriais sejam planejadas e operadas de forma a 

minimizar a geração de resíduos nos processos e atividades. Entre estas atividades encontra-se 

a produção de medicamentos. 

Diante de uma planta farmacêutica a segregação dos resíduos gerados na produção 

torna-se determinante tanto para imagem da indústria farmacêutica quanto em relação à 

questão ambiental e de saúde pública.  A ineficiência dos processos produtivos provocada 

pela poluição industrial é na verdade uma forma de desperdício (JARDIM, 1998). 

O desígnio do CONAMA, através da portaria nº 313/2002, tratou o Resíduo Sólido 

Industrial como: 

 

Todo resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados 

sólido, semi-sólido, gasoso – quando contido, e líquido – cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d’água, ou 

exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis, em face da melhor 

tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição.  

 

Esta prerrogativa incitou o IBAMA a publicar a Instrução Normativa nº13 em 2012, 

auxiliando a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Este ato foi necessário para padronizar a 

linguagem e as terminologias usadas no país para a declaração dos materiais descartados nos 

processos produtivos das indústrias de medicamentos por gerarem grandes quantidades de 

materiais perigosos à saúde do planeta. Esta Instrução Normativa também buscou atender a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

Da mesma forma, o CONAMA nº 313/02 em seu art. 4º já submetia os setores 

industriais fármacos a apresentar ao órgão estadual de meio ambiente, com prazo máximo de 
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um ano após a publicação dessa Resolução, informações sobre geração, características, 

armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos.   

Apesar da regulamentação estipulada pelo governo é um avanço para a o setor 

industrial brasileiro e ao mesmo tempo um desafio, pois a participação de todo segmento deve 

se comprometer com a segurança e o equilíbrio ambiental. 

 

2.7.2 Gestão Adequada dos Resíduos e do Pós-Consumo  

 

A Administração Pública Federal, atendendo a esse novo formato de sociedade, 

publicou o Decreto Lei nº 5.940/06 que trata da separação e destinação dos resíduos 

recicláveis de forma adequada e abrange, inclusive, a confecção de medicamentos, o que 

resultou na construção de uma nova cultura institucional. 

Nesse sentido, pode-se mencionar a metodologia de gestão ambiental chamada de 

“Produção Mais Limpa”, também conhecida como P + L, que prioriza a minimização dos 

resíduos na fonte.   

Esta redução na fonte tem como princípio a gestão de resíduos sólidos, seguida 

pelo reaproveitamento (considerado em suas cinco dimensões: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, 

Repensar, Remanufaturar e Recusar) na geração de energia e, finalmente, a disposição final 

(LEITE, 2009). 
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Figura 14 – Canais de distribuição de pós-consumo 

Fonte: Adaptado (Leite, 2003) 

 

A pluralidade da comercialização, desde a captação dos bens de pós-consumo ou 

dos resíduos industriais até a sua reutilização, como um produto ainda em condições de reuso 

ou através da reciclagem de seus materiais integrantes, configura os canais de distribuição 

reversa. O traçado da Figura 14 resume bem esse fluxo de produtos e materiais.  

O gerenciamento dos resíduos sólidos tornou-se uma das vantagens competitivas 

para as indústrias de medicamentos e devido à crescente importância da preservação 

ambiental, a lógica da responsabilidade pós-consumo permite à administração dos fluxos de 

bens, serviços e informações, o monitoramento pleno.   

De acordo com Jacobi e Besen (2011), “um dos maiores desafios com que se 

defronta a sociedade moderna é o equacionamento da geração excessiva e da disposição final 

ambientalmente segura dos resíduos sólidos”. 

As diferentes tipologias de produção geram grandes desafios na atual constituição 

social. O passivo ambiental causado pela gestão dos recursos utilizados provocaram longos 
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estudos de como diminuir a quantidade de massa de resíduos destinada a aterros 

(CARVALHO, 2010). 

Diante deste cenário, a logística reversa interliga os movimentos de caráter 

ambiental, social e legal que, em coexistência, caracterizam o desenvolvimento sustentável 

(FIGUEIRÓ, 2010). 

As normas ambientais (ISO 14001) encorajam as empresas a se reinventarem, 

gerindo com mais efetividade seus recursos em favor da redução dos custos de produção 

criando valor (PORTE, 1999). 

Estes argumentos expõem a lógica da responsabilidade pós-consumo. O ciclo 

integral de tudo o que é destinado à sociedade, tanto fabricantes de medicamentos quanto de 

embalagens, devem assegurar o acondicionamento e o recolhimento de determinados 

produtos.      

A administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais padrões de 

produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes sociais e ambientais 

(MMA, 2013). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

O objeto deste trabalho é a pesquisa empírica, que foi conduzida através de uma 

abordagem tradicional, de grandeza qualitativa. 

Segundo Creswell (2010), “a investigação qualitativa aplica diferentes alegações de 

conhecimento, estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados”. O autor 

também comenta que “[...] a pesquisa qualitativa é uma forma de investigação interpretativa 

em que os pesquisadores fazem uma interpretação do que enxergam, ouvem e entendem”. 

Para o autor, as experiências reais de um fenômeno através da ida do pesquisador ao local, 

utilizando o método interativo, de caráter interpretativo, tornam o estudo qualitativo mais 

confiável. 

 Esta experiência permitiu identificar como Farmanguinhos trata seus resíduos sólidos 

na visão da sustentabilidade. Esta pesquisa não será comprovada por números ou por meio 

dos cálculos estatísticos, mas sim por reciprocidade com os sujeitos da pesquisa, analisando 

detalhadamente os itens da pesquisa, contextualizando e aprofundando as argumentações 

lógicas das ideias e fechando com consistência as informações coletadas (MICHEL, 2009). 

 

3.2 QUANTO AOS FINS E AOS MEIOS 

 

3.2.1 Quanto aos Fins  

 

De acordo com Gil (2010), as pesquisas descritivas tratam de descrever as 

características de determinada população e/ou identificar possíveis relações entre variáveis. 

Tem como objetivo identificar, registrar e analisar as características relacionadas com o 

processo em estudo. 

Sendo assim, a pesquisa realizada foi classificada quanto aos fins como pesquisa 

descritiva, pois teve como proposta descrever como ocorre o manejo, tratamento e descarte 

dos resíduos gerados pela produção de medicamentos.    
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3.2.2 Quanto aos Meios  

 

O local onde um fenômeno ocorre poderá ser motivo para se realizar uma investigação 

empírica, pois possui elementos a disposição para explicá-lo (VERGARA, 2005).  

Sendo assim, o estudo em questão foi classificado quanto aos meios como pesquisa de 

campo, pois foram feitas visitas técnicas na organização. Já o referencial teórico foi elaborado 

através de pesquisa bibliográfica realizada em livros, artigos científicos, internet, entre. 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso realizado no laboratório 

farmacêutico oficial Farmanguinhos, que é a uma unidade da FIOCRUZ responsável pela 

produção de medicamentos. Segundo Yin (2010) “[...] estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de 

vida real [...]”. 

Por meio do estudo de caso deste trabalho, foi possível identificar quais os tipos de 

resíduos que são gerados nos processos de fabricação dos medicamentos e analisar de que 

maneira ocorre o manejo e a destinação final no laboratório farmacêutico de Farmanguinhos.    

 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A unidade de análise da presente pesquisa são os resíduos gerados no processo de 

fabricação de medicamentos, assim como os medicamentos já prontos que precisam ser 

descartados no laboratório farmacêutico de Farmanguinhos.  

 

3.5 INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa documental constitui-se em um instrumento para coleta de dados que 

subsidia uma pesquisa qualitativa, permitindo a investigação de um determinado assunto por 

meio de análises de informações presentes em textos, relatórios, ou quaisquer outros 

documentos disponibilizados por uma organização.  
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 Foi realizada uma pesquisa documental através da web, onde foram divulgadas 

informações relativas à organização estudada e que estavam disponíveis ao público. 

 Em 2012 entrou em vigor a Lei nº 12.527/2011 que regulamentou o direito de acesso 

às informações públicas a qualquer pessoa física, ou jurídica, sem precisar apresentar o 

motivo. Esta lei obrigou aos órgãos públicos a considerarem a publicidade como regra e o 

sigilo como exceção. Além disso, todas as informações divulgadas na internet por meio de 

relatórios, portais e comunicados não precisam de autorização prévia para serem tratados em 

estudos de caráter acadêmico.  

Além da pesquisa documental, foram realizadas visitas técnicas em Farmanguinhos 

com o objetivo de obtenção de informação junto à equipe da Gerência de Segurança, Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (GSMS) a fim de compreender como funciona o processo de 

manejo, tratamento e descarte de resíduos. Algumas perguntas foram elaboradas (vide 

APÊNDICE) com o objetivo de ajudar o pesquisador na coleta de dados para o mapeamento 

de atividades que estão presentes no processo de gerenciamento de resíduos. Os 

questionamentos também contribuíram para analisar os dados disponibilizados nos 

documentos pesquisados, além de esclarecerem e complementarem a respeito de informações 

relevantes que não foram documentadas e nem registradas. 

As informações reunidas através da pesquisa documental e das visitas técnicas tiveram 

como foco responder as seguintes indagações:   

- Quais certificações já foram adquiridas pela unidade? 

- Como Farmanguinhos atua na questão da responsabilidade social? 

- Quais áreas envolvidas no descarte de resíduos? 

- Quais as normas e leis são levadas em consideração para o descarte dos resíduos?  

- Quais os tipos de resíduos gerados no processo produtivo? 

- De que maneira é realizado o manejo, tratamento e destinação final dos resíduos?  
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3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

Esta seção exibe como a coleta de evidências ou de dados, foi organizada. Segundo 

Santos (2004), “a coleta de dados reúne as informações necessárias ao desenvolvimento dos 

raciocínios previstos nos objetivos”. 

A análise realizada em uma pesquisa documental deve levar em consideração a 

natureza do texto para que sejam tiradas as devidas conclusões. Por este motivo é importante 

que haja a seleção e análise preliminar dos documentos para conseguir reunir todo material 

importante para seu estudo e, posteriormente, interpretar as informações coletadas sobre o 

tema. 

Segundo Appolinário (2009) a análise de conteúdo é: 

 

Conjunto de técnicas de investigação científicas utilizadas em ciências humanas, 

caracterizadas pela análise de dados lingüísticos. [...] Normalmente, nesse tipo de 

análise, os elementos fundamentais da comunicação são identificados, numerados e 

categorizados. Posteriormente as categorias encontradas são analisadas face a uma 

teoria específica. 

 

Utilizando a abordagem qualitativa, os dados coletados foram tratados através da 

análise de conteúdo. Primeiramente, foram analisados os dados documentais e, 

posteriormente, foram analisados os dados obtidos nas visitas técnicas com a equipe 

responsável pelo gerenciamento de resíduos para elaborar o mapeamento de atividades que 

resultou na elaboração do fluxograma de processo apresentado neste estudo.  

 

 

3.7 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As limitações do estudo são decorrentes do método escolhido e provocam com isso à 

subjetividade do pesquisador durante o levantamento de evidências coletadas. As 

interpretações sobre os dados obtidos através da pesquisa documental e das visitas técnicas 

são guiadas pela percepção do pesquisador, podendo ocasionar vieses em algumas colocações.  

Outra restrição para o pesquisador é quanto à veracidade das informações contidas 

nos documentos da organização. Por este motivo, é importante que o pesquisador conheça o 

assunto que está sendo estudado, além de buscar os dados de fontes seguras. 
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4 ESTUDO DE CASO  

 

4.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos) foi criado em 1918 como 

unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Atualmente, 

Farmanguinhos é o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde, 

tendo como objetivo atender às necessidades dos programas de saúde pública do Ministério da 

Saúde, dos estados e dos municípios. Farmanguinhos desempenha um papel estratégico de 

suporte à Política Nacional de Medicamentos, produzindo e desenvolvendo tecnologias para 

produtos farmacêuticos de origem sintética e natural. 

O acesso da população a medicamentos de qualidade por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS) promoveu o laboratório de Farmanguinhos (Gráfico 3) como um importante 

centro de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e ensino, capaz de atender às necessidades 

do país em relação à produção de medicamentos de alto valor agregado.   

 

 

Gráfico 3 – Produção de medicamento de alto valor agregado 

Fonte: Relatório de Atividades – Farmanguinhos (2009 /2013) 

 

De acordo com o Relatório de Atividades de Farmanguinhos (2009 /2013), o espaço 

físico de Farmanguinhos, batizado como Complexo Tecnológico em Medicamentos (CTM), 
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tem uma área de 40 mil m² no campus de Jacarepaguá. A capacidade instalada de produção é 

em cerca de 6,5 bilhões de unidades de medicamentos confeccionados, isso equivale à 

geração de 13% da receita bruta global do Complexo FIOCRUZ e representa 9% da força de 

trabalho da fundação. 

Entre os produtos fabricados pelo Instituto estão antibióticos, antiinflamatórios, anti-

infecciosos, antiulcerantes, analgésicos, medicamentos para doenças endêmicas, como 

malária e tuberculose, antirretrovirais contra a Aids, medicamentos para o sistema 

cardiovascular e o sistema nervoso central e para os programas de diabetes e hipertensão 

(Quadro 3). Atualmente, o Instituto tem capacidade para produzir mais de 50 tipos de 

medicamentos diferentes, de acordo com as necessidades do SUS.  
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Quadro 3 – Relação de medicamentos produzidos em Farmanguinhos 

 

Fonte: Relatório de Atividades – Farmanguinhos (2009 /2013) 

 

O Relatório de Atividades também esclarece que a escala de produção de 

medicamentos de alta complexidade e tecnologia avançada tem crescido em relação a anos 

anteriores, ao contrário de outros medicamentos que diminuíram sua produção (Gráfico 4). 

Porém, a justificativa se dá por priorizar o desenvolvimento e a entrega de medicamentos de 

alto valor agregado para atender ao Programa Nacional de DST / AIDS.  
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Gráfico 4 – Unidades Farmacêuticas Produzidas 

Fonte: Relatório de Atividades – Farmanguinhos (2009 /2013) 

 

Por ser um laboratório farmacêutico do governo, Farmanguinhos exerce papel 

estratégico ao atuar como regulador de preços no mercado de antirretrovirais. Dessa maneira, 

o Instituto se destaca na luta pela redução de custos, o que colabora para que mais brasileiros 

tenham acesso aos programas de saúde pública. 

Além da produção de medicamentos, o laboratório desenvolve pesquisa tecnológica 

farmacêutica, síntese de fármacos, farmacologia, química de produtos naturais e plataforma 

de métodos analíticos. Farmanguinhos também atua na capacitação técnica e transferência de 

tecnologia no continente africano, especialmente em Angola, Nigéria e Moçambique, para a 

produção de medicamentos nesses países. 

A seguir encontra-se a identidade organizacional de Farmanguinhos elaborada no final 

do ano de 2011, composta pelo conjunto de missão, visão e valores. 

 

MISSÃO 

Atuar com responsabilidade socioambiental na promoção da saúde pública por meio da 

produção de medicamentos, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, geração e difusão de 

conhecimento. 

 

VISÃO 

Ser reconhecido, até 2022, por organismos nacionais e internacionais como centro 

estratégico na produção pública de medicamentos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

VALORES 

01 - Compromisso com o acesso da população brasileira a insumos e serviços estratégicos de 

saúde 
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02 - Compromisso com as políticas públicas 

03 - Compromisso socioambiental 

04 - Inovação 

05 - Ética e transparência 

06 - Gestão participativa 

07 - Compromisso com a qualidade e excelência 

08 - Uso responsável dos recursos públicos 

09 - Integração institucional 

10 - Compromisso institucional com o caráter público e estatal 

11 - Valorização da qualidade de vida 

12 - Valorização pessoal e profissional 

 

 Pode-se observar através de diversos itens contidos na identidade organizacional, a 

preocupação do laboratório farmacêutico de Farmanguinhos com a produção de forma 

sustentável. 

  

4.2 ANÁLISE DE DADOS   

 

4.2.1 Certificações ISO  

 

Analisando o Portal da FIOCRUZ sobre as certificações conquistadas por 

Farmanguinhos na área da gestão ambiental, verificou-se que em 2014 Farmanguinhos 

conquistou a ISO 14001 por ter um desempenho ambiental de forma correta. Esta unidade da 

FIOCRUZ é uma das 128 empresas brasileiras que possui este certificado internacional, sendo 

que existem mais de três milhões de empresas certificadas em todo o mundo. Esta certificação 

foi adquirida após um preparo de nove anos da gestão ambiental e mais de dois anos de 

muitas auditorias na unidade. 

Observado o número de empresas brasileiras inseridas nos moldes preconizados pela 

NBR ISO 14001, a organização trabalhou por um longo período na estruturação e 

implantação deste sistema de gestão da qualidade, onde foram acompanhados os processos 

produtivos, reavaliando continuamente os procedimentos internos. Este acompanhamento 
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permite fazer reflexões de seus procedimentos, mecanismos e padrões comportamentais 

menos perniciosos ao meio ambiente. 

O cuidado com o ecossistema deve ser considerado ao implantar a ISO 14001 

(FELDMAN, 2012). O autor chama atenção porque esta norma é relativamente básica e 

muitas organizações acabam focando somente em aspectos simples. A organização deve 

lembrar que a norma ISO 14001 é um padrão de processos e não deve ser confundida com um 

padrão de desempenho.   

Para aumentar seu desempenho ambiental, a organização estruturou de forma 

sistemática a produção de seus medicamentos com os fatores de sucesso. A intenção foi 

aproximar seus objetivos e metas de gerenciamento, além de eliminar os riscos durante a 

atividade da produção.  

Além da ISO 14001, a organização também obteve a ISO 9001, que tem como 

objetivo estruturar um sistema de gestão da qualidade baseado no mapeamento de processos 

da organização e buscar a melhoria contínua do sistema com a finalidade de satisfazer o 

cliente. 

A nova versão 2015 da NBR ISO 9001 introduziu o conceito de mentalidade de 

risco essencial para se conseguir um sistema de gestão ambiental eficaz. A organização, para 

se enquadrar nesta nova premissa da ISO, precisou planejar e implementar ações preventivas 

tratando de maneira sistemática os riscos citados nesta Norma: 

 

O efeito da incerteza, e qualquer incerteza pode ter um efeito positivo ou negativo. 

Um desvio positivo proveniente de um risco pode oferecer uma oportunidade, mas 

nem todos os efeitos positivos do risco resultam em oportunidades.  

 

Apesar desta norma não estabelecer critérios para a avaliação de riscos, a 

organização disponibiliza diversos documentos internos para serem auditados, minimizando 

os efeitos negativos que um risco pode causar.   

De acordo com o relatório da organização, a conquista da ISO 14001 ocorreu devido 

a um longo trabalho em equipe: 

O processo de construção da GSMS (Gerência de Segurança, Meio Ambiente e 

Sustentabilidade) foi bem árduo porque é um departamento normatizador, em uma 

empresa que tem que normatizar outras áreas fins. Fazer parte deste processo de 

desenvolvimento foi um grande desafio. Mas nós não desanimamos em momento 

algum. Depois da auditoria, a expectativa era ter o resultado e nós corremos atrás e 
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convencemos todo mundo, que estamos dando um passo mais importante do que o 

resultado para Farmanguinhos. 

 

A unidade passou por diversas etapas de auditoria pela empresa British Standards 

Institution (BSI). Primeiramente houve uma verificação de documentos, depois ocorreu uma 

auditoria de adequação e, posteriormente, uma auditoria de conformidade. A empresa 

certificadora fez algumas observações, identificou algumas oportunidades de melhorias e 

algumas não-conformidades. Foi realizado um plano de ação para que em um curto prazo 

fossem realizados todos os ajustes necessários. 

O documento também esclareceu que devido à dedicação e ao esforço de todos, 

Farmanguinhos conseguiu romper as barreiras do serviço público. Um dos colaboradores 

explicou: 

 

Porque estamos dizendo que o poder público, estatal, autárquico é possível estar entre 

as melhores empresas do país em gestão. E com toda dificuldade que existe nos 

processos licitatórios ou de mão-de-obra, é factível ter um processo de gestão de 

excelência, estar na frente e se comparar aos melhores sem nenhum pudor disso. 

Então, as empresas estatais agora vão pensar que o que era impossível, alguém fez. A 

certificação da ISO 14001 para Farmaguinhos foi uma quebra de paradigma do 

serviço público em geral. 

 

A cada seis meses são realizadas auditorias para manutenção do certificado, nas 

quais os auditores verificam se os processos continuam dentro dos requisitos da norma. A 

unidade precisa manter a qualidade e o compromisso que assumiu para que não perca o 

certificado: 

 

A certificação tem um caráter de um resultado de gestão, mas somos submetidos a 

processos periódicos de auditoria para que mantenhamos tudo que conquistamos. 

Nosso certificado é válido por três anos, desde que ao longo das auditorias periódicas, 

nós não tenhamos nenhuma não-conformidade grave. O que poderia ser um 'Ufa, 

conseguimos!' de alívio, na verdade é um compromisso de mantermos o processo, 

porque perder é feio. Então, agora a manutenção nos traz mais responsabilidade do 

que anteriormente. 

 



80 
 

Quanto a ISO 9001, houve a auditoria da Det Norske Veritas (DNV) em toda a área 

de desenvolvimento, transferência e prestação de serviços tecnológicos.  Diversos processos 

foram revistos, organizados e periodicamente deve haver uma revisão obrigatória de todos 

eles. No momento, apenas uma pequena área da unidade tem a cerificação 9001, abrangendo 

os laboratórios e áreas integrantes da Coordenação de Desenvolvimento Tecnológico (CDT), 

onde ocorre a produção de medicamentos em pequena escala. Farmanguinhos pretende, 

posteriormente, conseguir a certificação para todas as outras áreas da unidade, principalmente 

para a produção em larga escala de medicamentos. 

Em se tratando da certificação, a transição será natural entre a ISO 9001 para 9004, 

que possui objetivos mais amplos. A ISO 9004 leva em consideração a melhoria contínua do 

desempenho global da organização e sua eficiência, assim como a sua eficácia. (ABNT, 2010)  

As normas ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 9004 são independentes e/ou 

são complementares uma da outra (BONFA, 2010). 

A alta direção da organização procurou atender tanto os objetivos da certificação 

quanto os fins contratuais internamente, ambos orientados aos requisitos de seus clientes. Sua 

intenção está focada na efetividade de suas atividades, o que leva crer que a organização já 

alcançou o nível de maturidade necessária para requerer a ISO 9004. Porém, ela precisará 

implantar o método consagrado chamado de “ciclo PDCA” - Plan-Do-Check-Act - para 

melhor orientar as formas de execução, de avaliação e melhoria de seus processos produtivos. 

Este método requer uma conexão entre suas etapas, determinando o que de fato é necessário 

corrigir, modificar e auditar. Isso poderá facilitar a organização a atingir um resultado 

pretendido, reduzir desperdícios, desenvolver novos produtos/ serviços e atrair novos clientes.        

 

 

 

 

 

4.2.2 Certificação em Boas Práticas de Fabricação  

 

O portal da agência de notícias da FIOCRUZ divulgou que a certificação é um 

referendo de que os métodos fabris empregados nas instalações do Complexo Tecnológico de 
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Medicamentos (CTM) em Farmanguinhos são capazes de garantir a qualidade exigida pelos 

padrões internacionais do setor farmacêutico. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou em 2010 uma série de relatórios 

técnicos, conhecidos como WHO. Os princípios fundamentais para as boas práticas de 

fabricação foram descritos no relatório nº 961/11, assegurando a garantia de qualidade na 

produção de medicamentos.    

Este relatório técnico tem a finalidade de diminuir os riscos intimamente ligados a 

produção de fármacos, que podem amplamente ser categorizados em dois grupos: 

contaminação cruzada e rotulagem/embalagem adulterada e que não podem ser eliminados 

através de testes no produto final. 

As BPF de Farmanguinhos consideram todos os aspectos da produção, desde 

matérias-primas, instalações, equipamentos e higiene pessoal dos funcionários. A 

implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ), dentro deste contexto, 

propiciou a organização criar e desenvolver mecanismos de políticas, procedimentos, 

treinamentos e auto-inspeções para atender a RDC nº 17 de 2010. 

Atualmente Farmanguinhos detém o certificado de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).  A Resolução RDC 

nº 17, de 16 de abril de 2010 dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de medicamentos 

que abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias farmacêuticas 

a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos medicamentos produzidos em 

acordo com os regulamentos técnicos. 

O Relatório de Atividades de Farmanguinhos (2009 /2013), esclarece que em 2011 a 

unidade adquiriu a Certificação em Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para a produção de 

penicilínicos, já em 2012 a unidade adquiriu a certificação para a produção de todos os outros 

medicamentos que são produzidos em Farmanguinhos.  

A Anvisa, seguindo as orientações dos programas de pré-qualificação de 

medicamentos das nações unidas, publica um convite em seu site aos interessados, 

solicitando-lhes que participem voluntariamente para avaliação dos produtos incluídos na 

listagem. Os produtos listados são analisados acerca do cumprimento das diretrizes e 

princípios de BPF da OMS.  

A intenção da Anvisa é assegurar que os requisitos impostos nas normas da BPF 

sejam controlados e consistentemente produzidos dentro dos padrões de conformidade.  
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Farmanguinhos realiza anualmente, ou sempre que necessário, auditorias internas 

nas áreas de BPFs relevantes e outras áreas que possam impactar indiretamente o atendimento 

das BPFs. Quando é encontrado algum tipo de não conformidade, a área precisa elaborar um 

plano de ação para corrigir o problema. 

Periodicamente a Anvisa realiza inspeções nas instalações onde são produzidos os 

medicamentos para que a certificação seja renovada. Esta renovação reafirma o compromisso 

com a população brasileira, garantindo a qualidade dos medicamentos e evidenciando o alto 

padrão tecnológico e profissional da Unidade. 

Os produtos oferecidos a população são acompanhados por um rigoroso 

monitoramento do setor de qualidade, garantindo a sua eficácia e sua segurança. Desta forma, 

Farmanguinhos cumpre com a legislação sanitária e estabelece os requisitos mínimos a serem 

seguidos na fabricação de medicamentos, com o objetivo de garantir a qualidade de seus 

produtos. 

Isto posto, fica evidente que Farmanguinhos está alinhado com as recomendações da 

OMS e do órgão regulador nacional (Anvisa) no âmbito de Boas Práticas de Fabricação de 

medicamentos, bem como a gestão e a execução dos procedimentos necessários para a pré-

qualificação de medicamentos, ou seja, do reconhecimento internacional no cumprimento das 

BPFs junto à OMS. 

Apesar da RDC nº 17 não abranger todos os aspectos de proteção ambiental, os 

quais são regulamentados por legislação específica, a resolução determina que o fabricante 

deve garantir a segurança dos colaboradores, além de tomar as medidas necessárias para a 

proteção do meio ambiente. Atualmente, um laboratório farmacêutico só consegue a 

autorização da ANVISA para fabricar medicamentos se possuir a Certificação em Boas 

Práticas de Fabricação, caso contrário, o laboratório fica proibido de produzir. Desta maneira, 

percebe-se a importância das constantes auditorias internas e do comprometimento de todos 

os colaboradores para que Farmanguinhos não perca sua certificação. 

 

 

4.2.3 Desenvolvimento Sustentável  

 

O desenvolvimento sustentável está presente em diversas atividades de 

Farmanguinhos. O instituto não encontra outra forma de atender as exigências de uma nova 
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sociedade, se não optar por alternativas de baixo impacto ambiental e por ações preventivas, 

impedindo efeitos adversos tanto no campus como no ambiente externo. 

Os programas socioambientais desenvolvidos por Farmanguinhos são orientados 

pelo comprometimento com mudanças sociais que promovam a saúde, a sustentabilidade, a 

cultura, a educação e a solidariedade. A preservação ambiental e o desenvolvimento 

sustentável têm como objetivo a redução e o controle de eventuais impactos ambientais da 

operação e do processo produtivo, sempre cumprindo com as normas e legislações nas esferas 

federal, estadual e municipal do país. 

Nos projetos sociais, a organização prioriza ações voltadas para a transformação da 

realidade ou para a geração de impacto social positivo nas comunidades com que se relaciona. 

A metodologia participativa promove também o desenvolvimento, além da difusão e geração 

de conhecimento. 

O Relatório de Atividades da organização (2009 /2013) define sua importância em 

atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras: 

A instituição centralizou suas ações no tratamento adequado dos resíduos sólidos, 

tanto dos químicos, como orgânicos e recicláveis. De forma complementar, 

Farmanguinhos incentiva a educação ambiental junto à comunidade escolar do 

entorno. 

Observa-se um olhar diferenciado por Farmanguinhos na busca por soluções de 

cunho social e ambiental, contribuindo para um futuro mais consciente de produção e 

consumo sustentável. A organização procurou envolver todos os setores na promoção de 

produção e consumo consciente. As ferramentas utilizadas são, entre outros, o diálogo e a 

parceria, e a implementação de estratégias para consolidar os planos de ações de caráter 

sustentáveis. 

O desafio para a organização é tonificar e estender as políticas, programas, projetos 

e iniciativas que contribuem para a qualidade de vida das futuras gerações. Farmanguinhos 

entende que não é possível pensar na sustentabilidade isoladamente, tem que buscar e manter 

o diálogo com governos, fornecedores e sociedade.   

Para que o desenvolvimento sustentável de Farmanguinhos seja bem-sucedido, o 

ambiente político e social deve estar favorável para a implantação de programas 

governamentais com foco nas necessidades diretas da população.  
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A organização tem tratado a sustentabilidade como uma oportunidade de mudança 

no que se refere a processos produtivos, abrindo caminho para a diminuição dos riscos e dos 

custos, ou até mesmo elevando seu status de participação no mercado por meio da inovação. 

Vale frisar que os colaboradores de Farmanguinhos compreenderam que a 

sustentabilidade não é um acessório, mas uma atividade que deve ser integrada na rotina da 

organização, buscando atingir um equilíbrio econômico, social e ambiental.  

 

4.2.4 Responsabilidade Social  

 

Entre os anos de 2009 e 2013, Farmanguinhos desenvolveu oito projetos sociais 

próprios e seis em parcerias com outras entidades públicas. O Relatório de Balanço Social da 

organização divulgou que estas campanhas beneficiaram cerca de 24 mil pessoas das 

comunidades adjacentes. Estes projetos são promovidos pelo Núcleo de Gestão Social. 

Há de salientar que a participação em conjunto com a Coordenadoria de Cooperação 

Social da Presidência da FIOCRUZ na busca de parcerias com instituições públicas e 

privadas, organizações de base sócio-comunitária e movimentos sociais contribuem para a 

redução das desigualdades e iniquidades presentes nos determinantes sociais da saúde. 

A publicação do balanço social de Farmanguinhos assenta sua participação no campo 

da cidadania empresarial, fomentando ações de responsabilidade social interna e externa. 

Comprometendo-se interna (colaboradores) e externamente (comunidade do entorno) pelas 

mudanças social, ética e solidária. Seus atos justificam-se por entender que as obrigações 

legais, respeitando a diversidade cultural, contribuem para uma sociedade mais justa. 

A organização reconhece a importância de seu papel e consagra as empresas 

participantes das ações. São desenvolvidos diversos projetos sociais com a comunidade 

Cidade de Deus em Jacarepaguá – RJ que fica no entorno de Farmanguinhos.  A Figura 15 

mostra a campanha de vacinação realizada em Farmanguinhos. 
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Figura 15 - Campanha de Vacinação 

Fonte: http://cidadededeus-rosalina.blogspot.com.br/2011/05/verdadeira-historia-da-cidade-de-deus.html 

 

Ao direcionar e priorizar suas ações para os territórios no entorno, Farmanguinhos 

contribui para a gestão participativa nas políticas promotoras de saúde.  O mesmo relatório de 

balanço social informa que a responsabilidade social da FIOCRUZ começa na relação com os 

cidadãos consumidores de seus produtos. A organização faz acompanhamento do 

medicamento em todas as suas fases, é ‘fundamental e estratégico na área de produção de 

medicamentos para a população brasileira’, em especial para a grande parcela atendida pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Consciente de sua responsabilidade, a organização implantou um canal de 

aproximação com os consumidores de medicamentos, o Serviço de Atendimento ao Cidadão 

(SAC), que trata as solicitações dos cidadãos, onde são recebidas e encaminhadas para a 

Farmacovigilância (FVG). A intenção da organização é atuar com foco no cidadão. Além 

disso, este serviço acompanha o desempenho dos medicamentos até o objetivo final, como o 

tratamento, prevenção ou cura de patologias.  O SAC também promove o uso racional e 

seguro de medicamentos, procurando minimizar o risco de ocorrência de eventos adversos 

(atendimento específico). Os profissionais deste setor alertam para a promoção da saúde e 

desestimulam a automedicação através de campanhas.     

Com a intenção de impulsionar atividades em cooperação junto aos autores sociais 

envolvidos nos diversos projetos e convênios, Farmanguinhos atua com projetos alinhados 

aos três eixos indutores do desenvolvimento: Territorializado, Socialmente Justo e 

Sustentável. 
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As ações de responsabilidade social de Farmanguinhos são planejadas de modo a 

fortalecer as reivindicações comunitárias e empoderar as instituições legalmente constituídas 

e legitimadas pelos moradores. Os projetos sociais em sintonia com os anseios e demandas 

das comunidades no entorno da organização contribuem de forma participativa na eleição das 

prioridades que se transformam em ações. 

Em todas as ações implementadas, são priorizadas as metodologias participativas, a 

organização trabalha com o que é fundamental ao empoderamento de grupos da mesma 

localização geográfica (ex. Cidade de Deus – RJ) e que se encontram em desvantagem social. 

Entende-se que é necessária a melhoria concreta das condições de vida dessas pessoas. 

Através de projetos próprios ou em parcerias com outras instituições ao longo dos sete 

anos em que atua nas comunidades do entorno, Farmanguinhos se preocupa com o 

desenvolvimento integral e sustentável. A intenção é ser referência na área social para outras 

empresas. 

Consciente de seu papel de agente indutor do desenvolvimento humano com base sustentável, 

a organização divulga projetos de promoção da saúde, atuando na prevenção de agravos, 

promovendo o fortalecimento da educação e das organizações locais e a capacitação de 

agentes culturais. Além disso, apoiou novos arranjos produtivos, campanhas e ações de 

solidariedade. 

Diante do que foi exposto, as ações de responsabilidade social de Farmanguinhos 

começaram a ser observadas pelos stakeholders, o uso de accontability (prestar contas do que 

se faz) por parte de seus gestores deixa bem claro para a sociedade em geral como a 

organização aplica os recursos disponíveis em produtos e serviços que realmente sejam de 

interesse social comum. Esta tradução do que está sendo feito pela organização de maneira 

transparente e verídica, respeitando as obrigações que denotam ações de responsabilidade 

social com características éticas de seriedade e honestidade por parte de Farmanguinhos, 

traduz a essência da AA1000.  

A AA1000 (criada pelo Institute of Social and Ethical Accountability em 1996) é uma 

ferramenta muito conveniente para a organização por ser fundamentada na aprendizagem e 

desempenho social, ético, ambiental e econômico (2002). Além de indicar caminhos 

estratégicos para a sustentabilidade. Sua função é baseada no relacionamento com seus 

stakeholders, procurando integrá-los nos processos decisórios de Farmanguinhos.  
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Os stakeholders devem perceber alguns benefícios gerados pela AA1000 (2005) ao 

alinhar as atividades da organização com seus valores e quais impactos inerentes ao processo 

criariam vantagens durante o gerenciamento de riscos. Este instrumento possibilita a 

identificação de gaps, oportunidades de atuação da organização no que diz respeito à 

sustentabilidade, o feedback dos relatórios facilitando o estabelecimento de metas e 

indicadores de performance para cada área envolvida. 

Outro ponto a ser considerado é sobre o engajamento da organização rumo a ABNT 

NBR 26000:10, esta norma orienta de que modo agir de forma ética e transparente, 

contribuindo para a saúde e o bem-estar da sociedade. Esta norma foi edificada da norma 

16001:04, que traduz: 

 A Responsabilidade Social é a relação ética da organização com todas as 

partes visando o desenvolvimento sustentável. – Inmetro, 2010. 

 

A possibilidade da organização receber esta certificação é indiscutível, seu 

comportamento está integrado com as diretrizes da ISO 26000:10.  Sua gestão já incorporou 

as diversidades sociais, ambientais, jurídicas, culturais, políticas e organizacionais, assim 

como as diferentes condições econômicas.     

A Figura 16 mostra o anúncio de uma palestra sobre sustentabilidade, realizada na 

Unidade, com o objetivo de trazer informações e conscientização para os colaboradores. 

 

Figura 16 – Projeto direcionado as comunidades 

Fonte: Farmanguinhos/FIOCRUZ. 
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4.2.5 Estação de Tratamento de Efluentes  

 

A dinâmica de Farmanguinhos, naturalmente, produz um grande volume de efluentes 

seja no desenvolvimento de pesquisas e/ou produção de medicamentos. Entretanto, a 

organização preocupada com a possível exiguidade do recurso hídrico à primeira vista, 

atendendo inclusive as legislações existentes a respeito do tratamento dos recursos hídricos, 

desenvolveu uma Estação de Tratamento de Efluentes para recuperar e/ou reutilizar a água. 

A organização entende que um dos meios mais relevantes para a prevenção de doenças 

é o saneamento básico. Por este motivo, a organização visa não só o bem estar de seus 

colaboradores como também da comunidade de seu entorno.  

A promoção da saúde defendida por Farmanguinhos têm como objetivo utilizar as 

Estações de Tratamento de Efluentes como planta industrial que presta serviço à comunidade, 

dispondo de um sistema produtivo e de transformação de uma matéria-prima (esgoto bruto) 

em um produto final (esgoto tratado).  

Dada a sua importância no tratamento dos seus efluentes e que sua atividade pode ser 

grande geradora de poluição, Farmanguinhos construiu um centro de Tratamentos de 

Efluentes (ETE) e um Centro de Tecnologia Ambiental (CTA) para análises diárias de 

parâmetros físico-químicos.  

Este laboratório CTA (figura 33) divide-se em quatro módulos para tratamento de 

efluentes: 

- Físico-químico;  

- Microbiológico; 

- Ensaio de ecotoxidade;   

- Sala de aclimação. 

Além disso, este laboratório compacto possui depósito de reagentes, uma sala de 

administração e banheiro. 

A organização assegura que todo o efluente sanitário e industrial gerado na fábrica é 

encaminhado pelas tubulações para o ETE. Após o tratamento e a recuperação do seu estado 

original (Figura 17), é feito o despejo da água recuperada no rio Arroio Fundo, situado na 

Cidade de Deus – RJ, área de entorno da planta.  
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Figura 17 – Estação de Tratamento de Efluentes 

Fonte: Relatório de Atividades – Farmanguinhos (2009 /2013) 

 

  No ano de 2009 e 2013 foram tratados mais de 200 milhões de litros de efluentes 

sanitários e industriais. A verificação do teor de óleos e gorduras assegura que esses resíduos 

não sejam descartados inadequadamente no rio Arroio Fundo. Entende-se que sem este 

tratamento a proliferação de substâncias orgânicas prejudicaria a qualidade da água, do solo e 

a saúde dos seres vivos. 

Outra atitude importante da organização é na promoção da responsabilidade 

ambiental, divulgando as informações de educação ambiental através do Diálogo Diário de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS), realizado pelo Setor de Tratamento de 

Efluentes. A intenção é fomentar temas não apenas dentro da fábrica, mas também do seu 

entorno. Os assuntos cuidam do impacto ambiental hidrográfico, descarte correto de resíduos 

líquidos, importância do tratamento de efluentes, ente outros.  

Em 2013 foram realizados 729 DDSMS, um aumento de 300% em comparação com 

as médias dos últimos três anos e está disponível aos interessados no portal 

http://www.agencia.FIOCRUZ.br/sitemap.  

Farmanguinhos está se preparando para produzir diversos medicamentos oriundos das 

Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que são parcerias que envolvem a 

cooperação mediante acordo entre instituições públicas e entre instituições públicas e 
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entidades privadas para desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, produção, 

capacitação produtiva e tecnológica do País em produtos estratégicos para atendimento às 

demandas do SUS. 

Além de melhorias no parque fabril e a consolidação de uma área estratégica de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico, a área de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) 

estuda a duplicação da Estação de Tratamento de Efluentes da unidade e da Central de 

Resíduos para acompanhar a crescente demanda proveniente das Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo (PDPs). Há ainda um projeto de reutilização de água para fins de 

limpeza e jardinagem, que propõe a instalação de coletores que levarão a água a um grande 

reservatório de tratamento.  

Outra iniciativa nessa reestruturação será a instalação de geradores de energia própria, 

pois além de assegurar o fornecimento de eletricidade, gerará economia do consumo de 

energia na operação. Os geradores serão utilizados diariamente nos horários de pico de 

consumo, entre 17hs e 20hs – período em que as taxas de fornecimento público são mais caras 

– e serão capazes de manter a produção em funcionamento mesmo em períodos programados 

de falta de energia.  

 

4.2.6 Manejo e Tratamento de Resíduos  

 

As múltiplas legislações acerca do gerenciamento dos resíduos sólidos, tanto a 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306/04 (Brasil, 2004) como a Resolução 

CONAMA nº 358/05 (Brasil, 2005) e a lei nº 12.305/10, estabelecem critérios para o 

gerenciamento, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos. A intenção da ANVISA 

é na harmonização entre as regulamentações federias da área ambiental e da Vigilância 

Sanitária (SILVEIRA, 2014).  

Ribeiro e Binsfeld (2013) observaram falhas nestas legislações, pois estas leis estão 

direcionadas apenas para os estabelecimentos de saúde, omitindo informações aos 

profissionais de saúde de como orientar a população sobre o procedimento mais adequado no 

descarte de medicamentos.    

As diferentes normatizações sobre o gerenciamento completo dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (RSS) devem passar pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde, que exige as seguintes etapas: segregação; acondicionamento; transporte interno; 
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armazenamento interno; armazenamento externo; tratamento; transporte externo; disposição 

final dos RSS. (ANVISA, 2013) 

Patella (2011) informa que a legislação atual regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, 

incumbe apenas aos fabricantes e distribuidores dos medicamentos a responsabilidade quanto 

à destinação final correta dos produtos existentes dentro do seu estabelecimento. Não há 

qualquer referência legal de sua obrigatoriedade no recolhimento de fármacos que sobram da 

distribuição dos produtos, surgindo um problema quanto ao descarte incorreto de 

medicamentos pelo consumidor.  

Silveira (2014) apud Aquino (2008) acreditam que devido ao descarte casual ou 

incorreto de medicamentos junto à população, seria importante que fossem realizadas 

campanhas educacionais, a fim de esclarecer a este público como descartar os medicamentos 

adequadamente em pontos de coleta. Outro ponto que também deve ser considerado pelas 

autoridades é a dosagem correta de medicamentos para tratamento, evitando o acúmulo de 

remédios desnecessários e consequentemente o descarte incorreto desses medicamentos na 

natureza.  

Quanto às diferentes iniciativas de políticas públicas voltadas para a destinação correta 

de resíduos de medicamentos, metade dos programas na Europa são financiados e operados 

pela própria indústria farmacêutica ou por farmácias, a outra metade é custeada por 

municípios e governos regionais (ABDI, 2013). 

Considerando que Farmanguinhos tem como atividade principal a fabricação de 

medicamentos, as ações voltadas para o gerenciamento de resíduos da unidade estão voltadas 

para o controle dos aspectos ambientais.  

Neste contexto, a organização se empenha em atender a Resolução RDC nº 33/2004, 

que prevê a responsabilidade dos profissionais, que devidamente habilitados, deverão 

executar as atribuições concernentes. O foco da fabricação de medicamentos não está em 

atingir a meta de geração zero de resíduos, mas aplicar o gerenciamento de resíduos na 

unidade. O programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis (Figura 18) conscientiza os 

colaboradores sobre a importância da redução do consumo e da reutilização de materiais. 
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Figura 18 – Ponto de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

Fonte: http://www.dirac.fiocruz.br/2011/12/ecoponto-o-seu-local-de-coleta-seletiva-na-fiocruz/ 

 

O Relatório da FIOCRUZ que trata sobre biossegurança, explica que a separação e 

acondicionamento dos resíduos sólidos gerados são classificados entre resíduos perigosos e 

resíduos comuns. Após a sua identificação e a sua separação, os resíduos devem ser colocados 

em recipientes adequados para que possam ter a sua coleta, tratamento e destinação final de 

acordo com a sua característica. 

Farmanguinhos adota a perspectiva do desenvolvimento sustentável como um 

processo de transformação, no qual realiza o Programa dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar.  

A seguir encontram-se de forma mais detalhada diversas etapas do manejo e 

tratamento dos resíduos de produção, desde a sua segregação até a destinação final.  

Segregação – No instante e local de sua geração, os resíduos são separados conforme 

as suas características químicas, físicas, biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos.  

 

Coleta interna - É realizado o acondicionamento no ato de embalar os resíduos dentro 

do local gerador, que consiste no recolhimento do lixo da lixeira, no fechamento dos 

recipientes e no transporte até o local determinado para armazenar, até que se faça a coleta 
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externa (Figura 19). Todo este processo atende as recomendações da RDC 306/04 e também 

da NBR 9191/2000 da ABNT. Este acondicionamento resistente e impermeável consiste no 

ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes para evitar vazamentos e que 

resistam às ações de punctura (picada de agulha) e ruptura. A capacidade dos recipientes de 

acondicionamento será compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo.  

  

Figura 19 - Acondicionamento dos resíduos sólidos gerados na produção de medicamentos 

Fonte: Relatório de Biossegurança da Fiocruz 

 

Identificação - Os resíduos gerados em Farmanguinhos são recebidos pelo DSMS 

(Departamento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde) já identificados com um rótulo de 

acordo com o tipo de resíduo gerado e a área geradora. Ainda no documento sobre 

biossegurança, um dos colaboradores esclarece que: 

A pessoa precisa identificar e escrever no rótulo o tipo e a classificação do resíduo, 

fazer uma breve descrição sobre o resíduo, sua procedência, dentre outras 

informações. A classificação deve seguir a RDC 306/04, a ABNT 10004:2004 e a 

Resolução CONAMA 358/05. 

Além do rótulo, o responsável pela área geradora do resíduo deve passar um e-mail 

para o DSMS solicitando a coleta e elaborar um memorando descrevendo o tipo de resíduo a 

ser descartado, o nome do produto, o peso e outras informações que forem importantes. 

Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os 

recipientes de transporte interno e externo, e os locais de armazenamento, são identificados de 
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tal forma a permitir fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e 

frases, atendendo aos parâmetros referendados 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. A seguir encontram-se os Grupos de Símbolos de cada resíduo tratado no local 

seguindo a RDC nº306 de 2004 da ANVISA (Figura 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Símbolos de identificação dos Grupos de Resíduos 

Fonte:http://www.retecresiduos.com.br/wp-content/uploads/2013/05/clasifica%C3%A7%C3%A3o-de-

residuos.png 

 

Grupo A: O resíduo é identificado pelo símbolo internacional de risco biológico, com rótulos 

de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

Grupo B: O resíduo 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.  

Grupo C: O resíduo 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”. 

Grupo D: O resíduo é representado pelo símbolo que representa que o resíduo não apresenta 

risco químico, biológico e nem radioativo.  

Grupo E: O resíduo possui a inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o 

risco que apresenta o resíduo. 
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De acordo com a classificação estabelecida pela RDC nº306 de 2004 da ANVISA, 

os resíduos gerados no processo produtivo de Farmanguinos estão classificados no Grupo B, 

considerando que este grupo inclui os resíduos que contêm substâncias com atividade 

medicamentosa, como os antirretrovirais e insumos farmacêuticos controlados pela Portaria 

MS 344/98, como os entorpecentes, psicotrópicos, imunossupressores e precursores.   

Os materiais de acondicionamento, como as embalagens secundárias que não têm 

contato com o produto, são classificados no Grupo D, por não apresentarem risco químico, 

biológico e nem radioativo para a saúde ou ao meio ambiente. Estes materiais são 

encaminhados para a reciclagem como lixo comum. 

O DSMS faz a conferência do resíduo na área geradora antes do recolhimento para 

verificar se todos os documentos preenchidos estão de acordo com o material a ser descartado. 

Caso haja alguma divergência, a área geradora do resíduo deve fazer a devida correção antes 

do recolhimento do material. 

Transporte Interno - Esta etapa inclui a coleta dos resíduos nos pontos geradores até 

o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo.  O transporte 

interno de resíduos a ser realizado atende o 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, respeitada e orientada pela NBR 12.810:93. É 

realizado separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a 

cada grupo de resíduos. Os carros para transporte interno são constituídos de material rígido, 

lavável, impermeável, resistente ao processo de descontaminação determinado pelo 

laboratório, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 

arredondados, e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles 

contidos. São providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes com 

mais de 400 L de capacidade possui válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes 

desprovidos de rodas operam nos limites de carga permitidos para o transporte pelos 

trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Guarda temporária – Os recipientes contendo resíduos já embalados ficam em locais 

próximos aos pontos de geração. Este gesto agiliza a coleta dentro da unidade geradora e 

otimiza o deslocamento entre os pontos geradores e o destinado, onde são depositados no 

armazém até que seja feita a coleta externa.  O armazenamento temporário não pode ser 

realizado com disposição direta dos sacos sobre o piso por atender a NBR 12.235 da ABNT, 
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sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento. O 

armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto de 

geração e o armazenamento externo se justifique. A área destinada à guarda dos veículos de 

transporte internos deve ter paredes lisas e laváveis, além de ser resistentes. Os pisos devem 

ser lisos, laváveis e resistentes ao tráfego dos carros coletores ao processo de 

descontaminação utilizado.  

Além disso, o local deve possuir pontos de iluminação artificial e área suficiente para 

armazenar, no mínimo, dois carros coletores para o translado posterior até o espaço de 

armazenamento externo. Na sala exclusiva para o armazenamento de resíduos, existe a 

identificação como “Sala de Resíduos”. Não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de 

dentro dos recipientes ali estacionados.   

Tratamento - O tratamento preliminar consiste na descontaminação dos resíduos 

(desinfecção ou esterilização) por meios físicos ou químicos, realizado em condições de 

segurança e eficácia comprovada no local de geração, a fim de modificar as características 

químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e promover a redução, a eliminação ou a 

neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente. 

Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde é objeto de licenciamento 

ambiental. A organização segue a Resolução CONAMA nº. 237/1997, por ser passível de 

fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

O processo de esterilização por vapor úmido, ou seja, autoclavação. A eficácia do processo é 

feita através de controles periódicos químicos e biológicos, que devem ser registrados. Os 

sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na Resolução 

CONAMA nº. 316/2002. 

Armazenamento Externo - É o entreposto de resíduos até o passo seguinte, a coleta 

externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. Neste local 

não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

Coleta e transporte externos - Os veículos utilizados para o transporte também 

dispõem de certas especificações e autorizações dos órgãos competentes, inclusive com 

vistorias regulares, para que não haja problemas até a destinação final dos resíduos. Esta 

remoção dos Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) do abrigo de resíduos (armazenamento 

externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas, garantem a 

preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 
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população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 

limpeza urbana. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde são 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652:13 da ABNT. 

Destinação Final – Os resíduos gerados na produção de medicamentos e os 

medicamentos vencidos são incinerados por uma empresa localizada no Estado do Rio de 

Janeiro. Os resíduos sólidos a serem incinerados são acondicionados em bombonas de 

polietileno ou cartolas de papelão e introduzidos no forno rotativo através de elevador e 

pistões. O tratamento dos gases do incinerador rotativo gera cinzas que são dispostas no aterro 

industrial, e efluentes líquidos que são tratados na estação de tratamento. O aterro industrial 

possui uma camada de argila compactada sobre o solo, coberta por uma manta de polietileno. 

A área de gestão dos resíduos sólidos apresenta como destaque a separação dos 

recicláveis na fonte geradora, evitando a contaminação com resíduos sólidos perigosos. Em 

2012, houve tratamento para 50 toneladas de materiais gerados na produção de 

medicamentos.  

Estes resíduos classificados como perigosos recebem tratamento específico, conforme 

o Plano de Gerenciamento de Resíduos da unidade de Farmanguinhos. O objetivo principal é 

eliminar os aspectos e impactos ambientais negativos associados à geração de resíduos. 

A gestão de resíduos está alicerçada sobre condições ambientais adequadas em todos 

os aspectos envolvidos, desde a fonte geradora até a disposição segura, assim como os 

aspectos de reciclagem máxima dos resíduos. Farmanguinhos cumpre à risca a legislação 

ambiental promovendo a preservação do meio ambiente.  

 

4.2.7 Resíduos do Pós-Consumo 

 

A sobra de medicamentos se deve a inúmeras causas. Dentre elas, estão a 

dispensação de medicamentos em quantidades além da necessária para o tratamento, as 

amostras-grátis distribuídas por campanhas, o inadequado gerenciamento por parte das 

farmácias oficiais dos governos e a administração inadequada dos estoques para serem 

distribuídos os medicamentos. 

Os riscos ao meio ambiente são significativos quanto da presença de resíduos de 

medicamento. A contaminação da água superficial de aquíferos e de sistemas de 

abastecimentos e da vida selvagem poderão ser afetadas e causar danos profundos a existência 
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humana. Estudos de Borrely (2012) no Brasil, Europa e EUA apresentaram evidências da 

presença de produtos fármacos nas estações de tratamento de esgoto. 

Em Farmanguinhos não existe um Programa de recolhimento de resíduos gerados 

pelos consumidores. 

No Brasil existem regulamentos do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio 

Ambiente que tratam dos resíduos de serviços de saúde, incluindo os medicamentos, porém 

não incluem os resíduos de medicamentos gerados pelos usuários. 

A Resolução RDC nº80, de 11 de maio de 2006, ajudou na diminuição de resíduos 

de medicamentos gerados pelos consumidores. Esta resolução trata da individualização da 

embalagem de um medicamento para viabilizar a dispensação de medicamentos ao usuário na 

quantidade estabelecida pela prescrição médica. Este fracionamento deve ocorrer de acordo 

com as Boas Práticas para Fracionamento.  Além do fracionamento apresentar um melhor 

custo-benefício para o consumidor, há um menor impacto ambiental decorrente do descarte de 

medicamentos. 

Ainda não existe no Brasil um Programa Nacional de Recolhimento de 

Medicamentos Vencidos. Farmanguinhos não faz o recolhimento de medicamentos vencidos 

de usuários ou do Ministério, assim como também não faz o recolhimento de embalagens 

descartadas após o consumo dos medicamentos.  

Sem embargo, a Anvisa busca implantar a primeira etapa do Sistema Nacional de 

Controle de Medicamentos (SNCM), criada pela Lei 11.903/09, que trata sobre 

rastreabilidade dos medicamentos produzidos e entregues pelas indústrias farmacêuticas. Este 

sistema captura, armazena e transmite os dados eletronicamente por meio da tecnologia da 

informação. O objetivo é controlar toda a movimentação prevista pela RDC nº 54/2013, cuja 

intenção é garantir um serviço de melhor qualidade, além de facilitar a retirada dos 

medicamentos do mercado quando necessário. Seria interessante vincular este sistema de 

controle com a PGRSS para permitir o controle total dos medicamentos produzidos em todo o 

território nacional quanto à utilização dos canais corretos de dispensação dos medicamentos 

que não serão mais utilizados. 

Para preencher este hiato hora esquecido pela legislação quanto ao descarte de 

medicamentos a nível industrial, o Edital nº 2/2013 elaborado pelo Comitê Orientador para a 

Implantação de Sistema de Logística Reversa – CORI, do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), publicou no Diário Oficial da União, o convite para fabricantes, importadores 
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distribuidores e comerciantes de medicamentos, deixando de fora os laboratórios públicos 

farmacêuticos. 

A intenção deste edital seria a elaboração de propostas de acordo setorial visando à 

implantação de um sistema de logística reversa de abrangência nacional, estipulando um 

prazo de 120 dias para o atingimento da meta de 100% para destinação final ambientalmente 

correta até o quinto ano após a assinatura nos municípios e criar um ponto de coleta de 

medicamentos em todo o país para cada 20.000 habitantes. A meta volumétrica é de atingir 

até o quinto ano, após a assinatura do acordo setorial, 3,79 quilos de resíduos por mês por 

ponto de coleta e 237.336 quilos de resíduos por ano. Os pontos de coletas estariam 

estrategicamente posicionados para que não houvesse grandes deslocamentos ou alterações 

nas rotinas dos consumidores para a devolução dos resíduos de medicamentos. 

O Edital nº 1/2014 do MMA prorrogou o prazo para a elaboração do acordo setorial 

para a implementação de sistema de logística reversa de medicamentos por mais 60 dias para 

devidos ajustes na abrangência do ciclo de vida dos medicamentos. Entretanto, não foi 

reunido o CORI para divulgar e concluir o Edital nº 2/2013.  

Uma iniciativa regulamentada pela Anvisa, em 2009, possibilitou que farmácias e 

drogarias participem de programas voluntários de coleta de resíduos de medicamentos para 

descartes pela população. Desde 2004, países como Alemanha, Espanha, França Itália, 

Portugal, Suécia, Austrália, Canadá e Estados Unidos entendem que suas indústrias de 

medicamentos têm responsabilidade ampliada na produção até o fim do ciclo de vida dos 

produtos.   

Outra iniciativa aparece através de pesquisa via web apoiando o programa de 

descarte consciente de medicamentos que está em expansão. No portal, 

http://www.bhsbrasil.com.br/descarteconsciente/pontoscoleta.htm, são divulgado os pontos de 

coleta em quase toda a extensão territorial e postos Unidades Básicas de Saúde. Neste 

endereço eletrônico também são divulgados os resultados alcançados pelo programa na 

preservação do volume de água que deixam de ser contaminada.   

 

4.2.8 Fluxograma de Processo de Gerenciamento de Resíduos  

  

Na Figura 21, encontra-se o processo de gerenciamento de resíduos elaborado desde à 

aquisição da matéria-prima até o encaminhamento dos resíduos para o descarte definitivo. 
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Esses dados foram colhidos através de diversas visitas técnicas realizadas na Gerência de 

Segurança, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Farmanguinhos. 
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Figura 21 – Processo de Gerenciamento de Resíduos 

Fonte: Elaboração própria  
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De forma muito simplificada, o processo de Gerenciamento de Resíduos Químicos 

da fábrica de medicamentos será descrito nesta parte do estudo. 

Existem cinco unidades funcionais presentes no fluxograma de processo, a saber: 

Logística, Produção, Central de Resíduos, Empresa de Coleta e Órgão Fiscalizadores.  

O processo de Tratamento de Resíduos Químicos é iniciado na área de Logística 

quando a fábrica adquire matérias-primas, ou insumos, para a fabricação de medicamentos. 

Em uma fase denominada de “experimental” ou de “teste”, a matéria–prima é testada com a 

finalidade de saber se atende corretamente as especificações exigidas para que os processos 

produtivos sejam inicializados. Neste momento, é possível a ocorrência dos primeiros 

resíduos produzidos. Se a matéria-prima não for aprovada, não poderá seguir ao longo do 

processo, devendo retornar até a fase de “teste”. Caso a matéria-prima seja aprovada, é 

verificado se existem resíduos para a separação. Em caso negativo, a matéria-prima é 

gerenciada com o intuito de encaminhá-la diretamente para as áreas produtivas. Se existirem 

resíduos, estes deverão ser separados conforme o tipo apresentado. Um memorando é emitido 

para a Central de Resíduos da fábrica para a ciência desta área. Os resíduos são enviados para 

esta área. Após esta etapa, a matéria-prima é gerenciada. Em seguida, a matéria-prima seguirá 

para área de Produção para que seja iniciada a fabricação do medicamento, sendo então 

processada para a obtenção de um novo fármaco. Após a fabricação, os resíduos podem ser 

gerados através das sobras de produção, ou ainda, através da higienização, ou da limpeza, de 

máquinas utilizadas. Com o término da fabricação do medicamento, os resíduos gerados (que 

podem ser sólidos ou líquidos) são separados.  Um memorando é emitido pela área de 

Produção para a área de Central de Resíduos. Os resíduos são enviados para a Central de 

Resíduos. No caso dos resíduos sólidos, estes são pesados e acondicionados em barricas, 

sendo identificados de acordo com o lote do produto e o seu respectivo peso. No caso dos 

resíduos líquidos, estes são destinados para o tratamento de esgoto. Um lote produzido com 

falhas pode também resultar em um resíduo.  

A Central de Resíduos, por sua vez, tem o papel de receber e armazenar, ou estocar, 

os resíduos gerados tanto na área de Logística quanto na área de Produção.  

Uma vez os resíduos presentes na Central de Resíduos, uma documentação sobre o 

descarte de resíduos é preparada e enviada para Órgãos Fiscalizadores que realizam uma 

vistoria sobre a mesma e concede a autorização para o descarte. De posse dessa autorização, a 

Central de Resíduos faz um contato com uma Empresa de Coleta especializada e a envia toda 
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a documentação, com a autorização dada pelos Órgãos Fiscalizadores, juntamente com os 

resíduos separados para o descarte. A Empresa de Coleta, então, providencia para que os 

resíduos sejam descartados definitivamente. Isto pode ser feito através do envio dos resíduos 

para a incineração ou para aterros sanitários. Uma documentação sobre o destino do resíduo é 

elaborado e enviado pela Empresa de Coleta contratada para a área de Central de Resíduos da 

fábrica. Assim que esta receber este documento sobre o destino do resíduo, imediatamente 

será arquivado. Neste momento, o processo é finalizado.               

 

4.3 ANÁLISE CONSOLIDADA DO MANEJO, TRATAMENTO E DESCARTE DE 

RESÍDUOS  

 

O tema central da pesquisa tratou da análise da gestão de resíduos industriais e pós-

consumo gerados na fábrica de medicamentos da FIOCRUZ, delimitado pela manutenção do 

sistema produtivo em conformidade com as Leis Federal, Estadual e Municipal vigentes, 

também pelo atendimento às Normas Regulamentares impostas pelos órgãos vinculados ao 

Ministério do Meio Ambiente. 

Doravante ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, 

Farmanguinhos acolheu as orientações da RDC 306/04 imposta pela ANVISA, onde seus 

valores declarados têm como objetivo principal a transparência e ética, assumidas como 

compromisso público. Similarmente a este gesto, a organização buscou atender ao CONAMA 

nº 358/08 por tratar da preservação dos recursos naturais e do meio ambiente, possibilitando a 

percepção estratégica de referência como centro de produção pública de medicamentos, 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

A governança de Farmanguinhos permitiu empregar uma gestão de recursos mais 

eficiente, aproximando-se dos preceitos do tripé da sustentabilidade (Triple Bottom Line -

TBL), permitindo que a organização transforme ideias em ações, contemplando a justiça 

social, desempenho ambiental e o equilíbrio financeiro. 

Farmanguinhos apoderou-se da ISO 9001 por mapear seus processos pela melhoria 

contínua. Recentemente, a organização quebrou paradigmas do serviço público em geral 

conquistando a certificação ISO 14001. Além disso, por garantir a qualidade sanitária e a 

conformidade dos medicamentos produzidos em acordo com os regulamentos técnicos da 

ANVISA (RDC nº 17/2010), recebeu a Certificação em Boas Práticas de Fabricação. 
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4.3.1 Manejo de Resíduos 

 

No tocante a Lei 12.305/10 que define a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) e a Resolução RDC nº 33/2004, a organização adotou diversas estratégias. Em 

primeiro lugar, atribui-se ao Programa de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis, onde 

todos os colaboradores encontram-se engajados e comprometidos. Em segundo lugar, os 

resíduos da produção e medicamentos que precisam ser descartados, são separados de acordo 

com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos 

(resíduos perigosos e resíduos comuns). Posteriormente, ainda no local gerador, eles são 

acondicionados em recipientes adequados. Percebe-se que Farmanguinhos obedece também 

as normas da RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A segregação e o 

acondicionamento dos resíduos são realizados de acordo com o Programa de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos. 

Os resíduos são enviados para o Departamento de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(DSMS) já identificados com um rótulo que informa o tipo de resíduo gerado e a área 

geradora. Eles são transportados internamente obedecendo um roteiro previamente definido e 

em horários que não coincidam com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. 

De acordo com a Anvisa (2014), os resíduos de saúde merecem atenção especial em 

todas as suas fases de manejo em decorrência dos imediatos e graves riscos que podem 

oferecer, por apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos. Seguindo esses 

cuidados, Farmanguinhos realiza vistorias regulares nos veículos que transportam resíduos 

para que não haja problemas. A remoção dos resíduos deve ser feita através de técnicas que 

garantam as condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e 

do meio ambiente.  

O relacionamento colaborativo existente nas instalações de Farmanguinhos, 

contribuiu para a integração total entre as diferentes áreas da organização.  Quanto ao modelo 

de gestão no estágio atual do desenvolvimento sustentável, o autor Dias (2010) não se opõe a 

esta integração, pelo contrário, ele suscita o progresso resultante da responsabilidade sócio-

econômico que a organização tem ao adotar este novo formato de gestão.  

O comportamento de Farmanguinhos converge para os autores Moreira (1999) apud 

Ourives (2006) em relação aos princípios jurídicos (valores morais e as regras do bom 
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procedimento aceitas pela coletividade - regras éticas). Isto explica a boa convivência, de 

natureza social, em conformidade com os valores da organização, que dizem respeito à 

responsabilidade individual de seus integrantes e aos valores sociais que dizem respeito à 

cultura social em que a empresa está inserida. 

A adequação ambiental para o tratamento dos resíduos recicláveis coletados por 

Farmanguinhos apresenta-se pela expressão ‘Logística Verde’ no entendimento do Bouzon 

(2012), onde o Programa dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar – ficam evidentes, porém, 

o mesmo autor propicia a organização a expandir o programa acrescentando: reuso, 

remanufatura e recusa. Todos dentro do princípio do processo reverso ou da logística reversa.       

 

4.3.2 Tratamento de Resíduos 

 

Farmanguinhos faz a descontaminação dos resíduos sólidos através da desinfecção e 

esterilização, com o objetivo de modificar as características químicas, físicas ou biológicas 

dos resíduos. Dessa maneira, os agentes nocivos à saúde humana, animal e ao ambiente 

podem ser reduzidos, eliminados ou neutralizados. Conforme já mencionado, Nazar (2005) 

fala sobre a importância do tratamento dos resíduos gerados pela área da saúde, além de 

defender a idéia de que o gerenciamento de resíduos deva ser implantado e implementado em 

todos os estabelecimentos que prestem serviços de atenção à saúde. 

Valle (2002) esclarece que as características nocivas dos resíduos sólidos podem ser 

alteradas quando tratadas de maneira sustentável, isto é, dirigida para extrair valores materiais 

ou energéticos, quando possível, impactando em menor escala o meio ambiente. 

Quanto aos efluentes, Farmanguinhos possui um centro de Tratamentos de Efluentes 

(ETE), no qual os efluentes gerados na fabricação de medicamentos são tratados e 

recuperados para, posteriormente, serem despejados novamente no rio. O passivo ambiental 

promovido por Farmanguinhos foi repensado e a organização passou a construir suas 

competências conforme as suas necessidades.  

A base para esta mudança de conduta foi em cumprir com os objetivos estipulados 

pela Política Nacional de Meio Ambiente em seu artigo 4º, parágrafo I ao VII da Lei Federal 

nº 6.938/81. Matos (2002) alertou sobre a não transferência do poluente de um meio para o 

outro, eixo da reciclagem.  

A postura de Farmanguinhos para uma nova forma de produzir sem impactar 

diretamente a natureza, criou o Centro de Tecnologia Ambiental (CTA) que pesquisa estes 
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agentes nocivos à saúde e à natureza. Diariamente, retira amostras de suas águas subterrâneas, 

submetendo-as em laboratórios para seu controle. Percebe-se que a organização deriva das 

recomendações dos autores Bound e Voulvolis (2005). 

Porém, os autores Carvalho et al. (2009) e Poezi (2008) validam esta iniciativa de 

criação de laboratórios de análises, mas eles alertam também que existe poucos estudos sobre 

os efeitos desses fármacos para o ecossistema, e isso inclui o ser humano.  

 

4.3.3 Descarte de Resíduos 

 

Após o tratamento dos resíduos gerados durante o processo produtivo e o tratamento 

dos medicamentos que não serão mais utilizados por Farmanguinhos, os resíduos são 

transportados para uma empresa localizada no Estado do Rio de Janeiro, onde esses resíduos 

são incinerados. As cinzas geradas no processo de incineração são encaminhadas para aterros 

sanitários, já os efluentes líquidos são tratados na estação de tratamento. 

Quanto às sobras de medicamentos geradas no pós-consumo, ainda não existe em 

Farmanguinhos um Programa de recolhimento desses resíduos gerados pelos consumidores.  

Tessaro e Zacanaro (2013), assim como Caldeira e Pivato (2010), alertam para que 

haja um severo monitoramento do descarte de resíduos, pois diversos órgãos de pesquisas já 

identificaram a presença de resíduos de medicamentos no solo e na água em decorrência do 

rejeito indevido. O simples ato do descarte inadequado de medicamentos no meio ambiente 

pode gerar sérias contaminações. 

De acordo com a RDC nº33 de 2004, os gestores de saúde são responsáveis pelo 

tratamento até a destinação final dos resíduos sólidos. Isto implica no acompanhamento da 

incineração, aterro sanitário e também por quaisquer danos causados pelo não cumprimento 

do conjunto de procedimentos estabelecidos na gestão de resíduos. 

Pelos motivos já expostos, pode-se afirmar que Farmanguinhos segue o Programa de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e os princípios da sustentabilidade para realizar o 

manejo, tratamento e descarte de resíduos derivados de sua produção. Fato esse que corrobora 

com Brasil (2005), que afirma que a preocupação com a sustentabilidade deve existir durante 

todo o processo produtivo de medicamento, encaminhando os resíduos gerados no processo 

de produção a um destino de acordo com as Boas Práticas de Fabricação, além de atender as 

exigências das normas, portarias e leis existentes. 
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5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

5.1 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise empreendida no âmbito dessa pesquisa, constatou-se que 

Farmanguinhos é o maior laboratório farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde. 

A Unidade da FIOCRUZ produz diversos medicamentos destinados ao atendimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Verificou-se que Farmanguinhos possui a certificação ISO 14001 por ter um 

desempenho ambiental de forma correta. Possui também a ISO 9001 em uma pequena área da 

Unidade, porém percebeu-se o interesse e o engajamento de Farmanguinhos para obter esta 

certificação para todas as outras áreas. 

A Certificação em Boas Práticas de Fabricação foi adquirida primeiramente para o 

prédio onde são produzidos os penicilínicos e, posteriormente, para o prédio onde são 

produzidos todos os outros medicamentos. Todos os colaboradores se preocupam e se 

empenham para que nenhum desses certificados seja perdido. 

Constatou-se que o desenvolvimento sustentável está presente em todas as 

atividades de Farmanguinhos, que busca atender às necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras. Busca sempre alternativas que causem o mínimo impacto 

ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

A FIOCRUZ atua em diversos projetos visando a responsabilidade social. A 

Unidade busca parcerias com outras instituições públicas e com empresas privadas para 

desenvolver projetos sociais principalmente com a comunidade que fica no entorno do 

laboratório, promovendo campanhas de vacinação, levando informações, dentre outros. 

Verificou-se que existe um centro de Tratamentos de Efluentes (ETE) e um Centro 

de Tecnologia Ambiental (CTA), onde são realizadas análises diárias de parâmetros físico-

químicos na água. Depois de todo o tratamento a água recuperada retorna para o rio 

localizado próximo à Unidade. 

Todo o manejo e tratamento de resíduos gerados nos processos produtivos e 

medicamentos descartados são gerenciados de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). Após a segregação, coleta e identificação dos resíduos, os mesmos são 

transportados para uma empresa que realiza incineração dos resíduos sólidos. 
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Farmanguinhos não realiza o recolhimento de resíduos gerados pelos consumidores. 

Verificou-se que ainda não existe um sistema implementado de logística reversa para 

medicamentos no Brasil. 

A busca por respostas do que fazer com os resíduos sólidos oriundos da produção de 

medicamentos geram um constante debate na comunidade científica. O descarte inadequado 

de medicamentos e resíduos oriundos da produção de medicamentos gera riscos consideráveis 

para a saúde humana e para o meio ambiente de uma maneira geral. Para viabilização de um 

Programa de Descarte de Medicamento, é importante que haja conscientização pública sobre 

os riscos associados aos resíduos de medicamentos, envolvimento de atores estratégicos e a 

realização de estudos piloto. 

Embora exista no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da 

Lei nº 12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010, os modelos e parâmetros do descarte correto 

de medicamentos ainda não estão bem definidos. A Lei possui uma lista de produtos na qual 

os fabricantes são obrigados a estruturar e a implementar sistemas de logística reversa, porém 

os medicamentos não estão incluídos explicitamente nesta lista. 

Entende-se que o mais adequado seria que os resíduos de medicamentos fossem 

gerenciados pelos estabelecimentos da própria cadeia farmacêutica, incluindo as farmácias, 

distribuidoras e indústrias. A responsabilização dos laboratórios farmacêuticos pelos resíduos 

de medicamentos seria um passo importante para que houvesse um maior investimento no 

planejamento de sua produção de forma a minimizar a geração de resíduos e evitar riscos à 

saúde e ao meio ambiente. 

Farmanguinhos contrata o serviço de uma empresa para fazer a incineração dos 

resíduos gerados na produção e dos medicamentos que precisam ser descartados, porém existe 

uma vertente que explica que os incineradores, mesmo utilizando as mais avançadas 

inovações tecnológicas, geram cinzas e gases, liberando milhares de elementos poluentes que 

contaminam o ar, o solo e a água. Muitos desses elementos que maculam a natureza são 

absorvidos por vegetais e animais e vão sendo gradualmente concentrados ao longo da cadeia 

alimentar. As pessoas que trabalham nos locais onde utilizam a destruição térmica e a 

população que vive nas proximidades, correm grandes riscos por estarem expostas a diversos 

gases tóxicos. Os mecanismos de controle da poluição do ar retêm e concentram alguns 

elementos contaminantes, mas não os eliminam por completo, deixando escapar partículas 
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ultrafinas. A exposição a estas nano-partículas podem ser letais, pois podem causam câncer, 

ataques cardíacos, derrames cerebrais, asma, doenças pulmonares e até a morte. 

Além disso, ainda não existem estudos que esclareçam de forma precisa o que pode 

acontecer quando diversos tipos de medicamentos forem expostos a altas temperaturas juntos, 

ainda não se sabe se outras substâncias altamente tóxicas podem ser formadas desta maneira. 

A análise de experiências internacionais mostra que é possível a existência de 

sistemas integrados de gestão de resíduos de medicamentos, com o envolvimento e 

participação dos consumidores e de toda a cadeia produtiva. Por sua vez, a análise das 

experiências voluntárias existentes no Brasil, assim como a infra-estrutura empresarial para 

dar suporte a serviços de coleta, transporte e destinação final também mostra que existe uma 

conscientização crescente por parte dos atores. Foi constatado que não existem limitações 

absolutas que impeçam a implementação de um sistema de logística reversa no país, apesar de 

serem altos os custos de implementação de um programa desses no Brasil e outras 

dificuldades que podem ser encontradas como as diferenças econômicas, sociais e culturais 

entre as diferentes regiões do país. 

Ao Governo compete a gestão dos resíduos sólidos, por meio da elaboração dos 

planos nacional, estaduais e municipais, bem como promover, acompanhar, regular e 

fiscalizar a implantação da política como um todo. 

Este postulado exige que as empresas farmacêuticas assumam responsabilidades 

sobre o impacto de suas atividades “de ponta a ponta”, até mesmo nas considerações relativas 

a influências-chave nos contextos da comunidade, dos reguladores e dos consumidores. A 

principal preocupação dos fabricantes é a responsabilidade legal pelo produto, comandada por 

uma legislação que requer que os produtos tenham um perfil de segurança que atenda às 

exigências estatutárias e às expectativas públicas. É necessário que cada vez mais os 

fabricantes se preocupem não só com a integridade dos seus produtos, mas também com a 

produção de forma sustentável, preocupando-se com o meio ambiente e com a sociedade. 

Pode-se considerar que esta pesquisa contribuiu para a teoria e prática 

administrativa. Do ponto de vista da teoria, esta pesquisa contribuiu para agregar informações 

na investigação acadêmica sobre sustentabilidade, responsabilidade social, produção mais 

limpa, gestão de resíduos sólidos, logística reversa e entender melhor sobre a cadeia produtiva 

de medicamentos e os resíduos que são gerados no processo produtivo. Já do ponto de vista 

da prática, esta pesquisa contribuiu para mostrar como Farmanguinhos, o maior laboratório 



110 
 

farmacêutico oficial vinculado ao Ministério da Saúde, desempenha suas atividades de forma 

sustentável e com responsabilidade social, quais as certificações adquiridas e como é tratado o 

resíduo sólido desde o manejo até sua destinação final. Pode-se dizer que esta pesquisa 

também trouxe contribuições para a sociedade brasileira, já que a geração de resíduos pode 

causar riscos à saúde da população e do meio ambiente. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se para estudos futuros uma análise que evidencie como as indústrias 

farmacêuticas de países desenvolvidos tratam seus resíduos sólidos e quais impactos esses 

tratamentos causam para o meio ambiente e para a sociedade, assim como qual é a visão deles 

sobre a importância da sustentabilidade. 

 Também pode ser realizado um estudo de caso comparativo entre um laboratório 

farmacêutico público e outro privado, mostrando como eles tratam a questão da 

sustentabilidade, responsabilidade social e como fazem o tratamento e destinação final dos 

resíduos sólidos.  

Outro estudo seria uma análise detalhada do mapeamento do processo de 

gerenciamento de resíduos, visando possíveis melhorias a serem realizadas sobre o processo 

considerado neste trabalho.  

Por fim, seria interessante estender a pesquisa qualitativa para os outros elos da 

cadeia farmacêutica, como os fabricantes de matéria-prima, os distribuidores e as farmácias.   
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APÊNDICE  

 

Nesta parte do estudo, estão evidenciadas as questões que foram feitas durante as 

visitas técnicas que tinham como objetivo analisar dados disponibilizados em documentos da 

organização e, sobretudo, auxiliar no mapeamento de atividades que integram o processo de 

tratamento e o descarte de resíduos farmacêuticos de Farmanguinhos.  

 

1ª CERTIFICAÇÕES ISO  

a) Verificou-se através do Portal da FIOCRUZ que Farmanguinhos conquistou a 

certificação ISO 9001 em apenas uma área pequena da unidade, na qual são 

produzidos medicamentos em pequena escala. A organização pretende ampliar esta 

certificação para a produção de medicamentos em larga escala? 

b) Existe a ISO 9004 que permite à organização ir além dos requisitos da ISO 9001 

quanto à busca pela melhoria do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade. A 

organização pensa em obter a certificação ISO 9004?  

2ª CERTIFICAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO  

a) Conforme o Relatório de Atividades de Farmanguinhos (2009 /2013), a Unidade 

adquiriu a Certificação em Boas Práticas de Fabricação em 2011 para a produção de 

penicilínicos e em 2012 para a produção dos outros medicamentos. Os colaboradores 

têm a consciência da importância desta certificação e se preocupam para que ela seja 

sempre renovada?  

3ª DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

a) De que maneira Farmanguinhos está atuando de forma sustentável? 

b) Os colaboradores de Farmanguinhos têm a consciência de que todas as atividades 

desempenhadas por eles precisam ser realizadas de forma sustentável? 

 

4ª RESPONSABILIDADE SOCIAL  

a) Quais os principais projetos sociais desenvolvidos por Farmanguinhos relacionados à 

saúde da sociedade? 
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5ª ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES  

a) Verificou-se no Relatório de Atividades de Farmanguinhos (2009 /2013) que a 

organização possui um centro de Tratamentos de Efluentes (ETE) e um Centro de 

Tecnologia Ambiental (CTA), onde são analisados diariamente os parâmetros físico-

químicos dos efluentes. De acordo com a informação do Portal da Fiocruz, de que 

Farmanguinhos irá produzir novos medicamentos devido às Parcerias de 

Desenvolvimento Produtivo, a organização pensa em ampliar a Estação de 

Tratamentos de Efluentes para atender essa nova demanda? 

 

6ª MANEJO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

a) De acordo com o Relatório sobre biossegurança da FIOCRUZ, os resíduos sólidos de 

saúde são classificados conforme a RDC nº306 de 2004 da ANVISA, podendo variar 

do Grupo A ao Grupo E dependendo do risco que podem causar à saúde pública e ao 

meio ambiente. Como são classificados os resíduos gerados durante o processo 

produtivo de medicamentos? 

b)  O Relatório também informa que os resíduos de produção são separados e 

identificados antes de serem coletados e transportados para o local destinado ao 

armazenamento temporário na Central de Resíduos. Como é realizada essa separação, 

identificação, transporte e guarda temporária desses resíduos? 

c) De que maneira são tratados os resíduos gerados na produção antes de serem enviados 

para a destinação final?  

 

7ª RESÍDUOS DO PÓS-CONSUMO 

a) Constatou-se através da pesquisa documental que ainda não existe no Brasil um 

Programa Nacional de Recolhimento de Medicamentos Vencidos. Farmanguinhos faz 

algum tipo de recolhimento dos resíduos gerados do pós-consumo?  

 

8ª MAPEAMENTO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS  

a) Todas as matérias-primas sofrem algum tipo de análise antes de serem utilizadas na 

linha de produção? 
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b) O que é feito com o resíduo gerado após a análise da matéria-prima amostrada?  Existe 

algum tipo de documento que identifique este resíduo? 

c) Qual é o procedimento adotado para os resíduos gerados durante o processo produtivo 

e após a limpeza dos equipamentos fabris?  

d) Em que local do laboratório farmacêutico ficam armazenados os resíduos químicos? 

e) Existe algum tipo de documento que informe sobre os resíduos a serem descartados? 

f) Antes da destinação final dos resíduos, algum órgão fiscalizador precisa ser informado 

e autorizar este descarte? 

g) Quem é responsável pelo transporte dos resíduos do laboratório farmacêutico até a 

destinação final (o laboratório farmacêutico ou a empresa que realiza o descarte 

definitivo)?    

h) De que maneira os resíduos são descartados definitivamente?  

 


