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   Inicialmente conhecido como boticário (RABELO,
2011), o farmacêutico teve sua profissão
regulamentada no Brasil no ano de 1931 (BRASIL,
1931). 

   Para exercer as atividades desta profissão é
importante ter aptidão para disciplinas com
conteúdo diversos, como por exemplo Química e
Biologia, entre outras, que formam a base do
conhecimento necessário. Neste sentido, o
farmacêutico pode atuar em diferentes áreas  e
funções.

   Atualmente estão previstas 135 especialidades
farmacêuticas agrupadas em 10 linhas de atuação
(Resolução do CFF nº 572, de 25 de abril de 2013). 
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As linhas de atuação são representadas por:

I - Alimentos;
II - Análises Clínico-Laboratoriais;
III - Educação;
IV - Farmácia;
V - Farmácia Hospitalar e Clínica;
VI - Farmácia Industrial; 
VII - Gestão; 
VIII - Práticas integrativas e complementares;
IX - Saúde Pública;
X - Toxicologia. 

(CFF, 2013)
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Antes de comentar sobre a atuação do
Farmacêutico na Saúde Ambiental, é importante
situá-la no contexto das Especialidades
Farmacêuticas.

A Saúde Ambiental faz parte de uma das linhas de
atuação inseridas na área da Saúde Pública.

Atuar na Saúde Pública pode envolver uma série
de atividades tendo em vista a diversidade dos
setores e complexidade dos serviços. 
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5



As ações de Saúde Ambiental podem estar
inseridas em várias atividades da Saúde Pública,
mas destacam-se as ações na Atenção básica e
Vigilância em Saúde. 

Atuando nesta área o profissional farmacêutico 
 contribui com ações de Promoção e Proteção da
Saúde da População.

Mas antes de saber o que exatamente este
profissional pode fazer, vamos saber o que é a
Saúde Ambiental.

        O Farmacêutico na SáudeO Farmacêutico na Sáude
AmbientalAmbiental
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  Por definição a Saúde Ambiental é “Área da
Saúde Pública afeta ao conhecimento científico e
à formação de políticas públicas relacionadas à
interação entre a saúde humana e os fatores do
meio ambiente natural e antrópico que a
determinam, condicionam e influenciam, com vistas
a melhorar a qualidade de vida do ser humano, sob
o ponto de vista da sustentabilidade” (BRASIL,
2005).  

   De uma forma bem resumida, ela considera os
efeitos que o meio ambiente pode exercer sobre o
bem-estar físico, mental e social do ser humano, ou,
que associa às condições do meio a saúde da
população (BRASIL, 2005).
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     De acordo com Mota (2018) os recursos naturais
vem sendo degradados de forma crescente,
principalmente em virtude das diversas atividades
humanas comprometendo, desta forma, a saúde de
todos. 

   Como exemplo temos a poluição do solo, ar e
água que podem criar ambientes que favorecem à
proliferação de macro e microrganismos
causadores de doenças.

   Doenças como diarreia, infecções respiratórias,
dengue, malária entre outras estão associada a
poluição da água, do ar, do solo, de alimentos
entre outros.
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    Todos esses fatores exigem do setor saúde  ações
voltadas para a prevenção e promoção da
qualidade de vida, com uma visão da Saúde
Ambiental (MOTA , 2018).

   A proteção do meio ambiente pode ser alcançada
com  ações de saneamento e de educação
ambiental, que visam a preservação ou conservação
dos recursos naturais, para que sejam utilizados sem
causar danos ao meio ou às pessoas (MOTA , 2018). 

    As atribuições do setor Saúde em saneamento e
meio ambiente, estão fundamentadas na Constituição
Federal de 1988 e nas Leis Orgânicas da Saúde de
números 8.080/90 e 8142/90 que dispõem sobre as
condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde.    
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    Neste sentido, as exigências relacionadas ao
controle ambiental são cada vez maiores, e os
profissionais do setor saúde  devem estar preparados
para atuar nesse promissor nicho de mercado. Dentre
os profissionais, destacam-se as ações do
Farmacêutico. 

    Como consequência, o Conselho Federal de
Farmácia que tem a atribuição, entre outras, de
deliberar sobre questões oriundas do exercício de
atividades afins às do farmacêutico,  vem ao longo
dos anos regulamentando algumas atividades
profissionais para que o Farmacêutico seja inserido
no contexto das questões ambientais.
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Atuar nesta área pode exigir do profissional
farmacêutico aptidão para tarefas analíticas,
conhecimentos aprofundados em química e
microbiologia, capacidade de concentração e
organização.

São atividades, dentre outras, que farmacêutico pode
atuar, inseridas no cotexto da saúde ambiental:

Controle de qualidade e tratamento da água;    

Vigilância ambiental.

Gestão ambiental;

Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde;

Controle de vetores e pragas urbanas;
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A resolução Nº463 de 27 de junho de 2007 do
Conselho Federal de Farmácia "Dispõe sobre as
atribuições do Farmacêutico no controle de
qualidade e tratamento de água para consumo
humano, seu padrão de potabilidade e controle
ambiental, bem como o controle de operação das
estações de tratamento de água e esgotos
domésticos e industriais, de piscinas, praias,
balneários, hotéis, condomínios e congêneres". 
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São atribuições do farmacêutico:

a) coleta de amostras;
 
b) análises físico-químicas e microbiológicas
através de metodologia específica; 

c) emissão e assinatura de laudos e pareceres
técnicos. 

Compete ao farmacêutico, ainda, o controle de
qualidade de água como reagente e para fins
terapêuticos, além de planejar e elaborar
programação de ações de controle ambiental na
sua área de atuação.
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Também pode ser  de sua responsabilidade
técnica o laboratório que realize exames
relacionados.
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Na atuação do farmacêutico no Controle de
vetores e pragas urbanas, a resolução Nº
383/2002 do Conselho Federal de Farmácia
prevê que:

Art. 1º - São atribuições do farmacêutico no
controle de vetores e pragas urbanas, ainda que
não privativas ou exclusivas:

a)  Aquisição dos produtos;

b) Preparo das soluções
concentradas e diluídas
ou outras manipulações;

c) Armazenamento das
soluções;

 

  FARMACÊUTICO NOFARMACÊUTICO NO  
CONTROLE DE VETORES ECONTROLE DE VETORES E  

PRAGAS URBANASPRAGAS URBANAS

14



d) Gerenciar e/ou supervisionar o transporte,
aplicação dos produtos e a manutenção dos
equipamentos;

e) Vistoria, perícia e emissão de pareceres
técnicos;

f) Controle de qualidade. 

 
Art. 2º - Poderá também exercer
a direção, assessoramento e
responsabilidade técnica de
estabelecimentos que explorem
estes serviços.
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Define-se como Resíduos dos Serviços de Saúde,
aqueles que por apresentarem algumas
características específicas (toxicidade,
periculosidade, carcinogenicidade, entre outras...),
necessitam de processos diferenciados no seu
manejo, exigindo ou não o tratamento prévio à
sua disposição final no ambiente.

São todos os resíduos resultantes das atividades
exercidas pelos Geradores de Resíduos de Serviço
de Saúde (RSS). 

(BRASIL, 2018)
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serviços de assistência domiciliar; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; 
 drogarias e farmácias;

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde; 

distribuidores de produtos farmacêuticos,
importadores;

distribuidores de materiais e controles para
diagnóstico in vitro.

De acordo com a Resolução da ANVISA 222/2018 são
exemplos de  geradores de RSS, dentre outros:

obs: Consulte a RDC da ANVISA  222/2018 para
conhecer todos os estabelecimentos que são 
 considerados geradores de RSS.
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De acordo com a resolução N° 415/2004 do
Conselho Federal de Farmácia “É atribuição do
farmacêutico a responsabilidade pela consultoria
para elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)”.

Dessa forma, a atuação do farmacêutico está
presente nas fases: 

Gerenciamento dos RSS

IMPLANTAÇÃOIMPLANTAÇÃO

ELABORAÇÃOELABORAÇÃO

TREINAMENTOTREINAMENTO

EXECUÇÃOEXECUÇÃO
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O gerenciamento abrange atividades que vão a
geração até a disposição final no ambiente. 

Os planos elaborados devem atender aos
requisitos ambientais e de saúde coletiva, de
forma a minimizar a geração dos resíduos e
promover a proteção de trabalhadores, recursos
naturais e meio ambiente. 

      FARMACÊUTICO NOFARMACÊUTICO NO
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOSGERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
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      O Farmacêutico na SáudeO Farmacêutico na Sáude
AmbientalAmbiental

  

Educação/docência: Educação ambiental e
Saúde Ambiental.

Gestão: Gestão ambiental.

Toxicologia: Toxicologia ambiental

     Outras atividades em que o farmcêutico pode
atuar e que estão relacionadas à Saúde e Meio
Ambiente:
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