Drogaria e Farmácia Rosário
Funcionários participam de treinamento sobre gerenciamento de resíduos
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Poços de Caldas, MG – Funcionários da Drogaria e Farmácia Rosário participaram no último
domingo (21) de um treinamento técnico promovido pela AMBICAMP, visando a capacitação
para os gerenciamentos dos resíduos magistrais.
Esse treinamento faz parte de uma exigência legal do Ministério da Saúde, através da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determina o cumprimento das normas da
Legislação RDC 33/2003 – a qual entrará em vigor no dia 15 de dezembro de 2004, passando a
ser exigência da Vigilância Sanitária Municipal.
A Drogaria Rosário é a pioneira no município em fazer esse trabalho de gerenciamento dos
resíduos da saúde, voltado principalmente para a sua farmácia de manipulação.
“Essa legislação tem como objetivo dar aos resíduos de serviços da saúde uma destinação
correta. Além da responsabilidade e qualidade na manipulação das fórmulas, a Drogaria e
Farmácia Rosário tem também uma preocupação em cuidar dos seus resíduos e não
simplesmente jogar em qualquer lixão ou aterro sanitário, podendo provocar danos ambientais”,
explica a diretora técnica da AMBICAMP Maria Luisa de Souza.
Maria Luiza explica que a AMBICAMP é uma empresa privada, situada em Campinas,
especializada em meio ambiente, voltada para o seguimento magistral, como as farmácias de
manipulação e drogarias de forma geral. A empresa atua desde o gerenciamento dos resíduos e
coleta até a sua incineração.
O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde constitui-se em um conjunto de
procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas,
normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos
geradores um encaminhamento seguro e eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Para o empresário
Milton Cirilo de Oliveira, a capacitação dos seus funcionários é de extrema importância para o
cumprimento da RDC 33/2003. Ele ressalta que, hoje, todos os resíduos químicos que saem das
farmácias são levados para o lixão municipal.
“Essa não é a destinação correta, então, é preciso que todos os empresários da área se
conscientizem que esse lixo deve ser incinerado por uma empresa especializada. É preciso
tratar com seriedade esse assunto, porque só assim estaremos contribuindo com o meio
ambiente e qualidade de vida para nossas famílias e futuras gerações”, conclui.
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