
 

PORTARIA Nº 18 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

Dispõe sobre os procedimentos e fluxos para o descarte de substâncias e medicamentos sujeitos 

ao controle especial pela Portaria SVS/MS nº 344/98, que estejam impróprios para o consumo, 

classificados como perdas. 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais; e, 

 CONSIDERANDO as disposições contidas no artigo 6º, no inciso II do artigo 23 e nos artigos 

196, 197 e artigo 200 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo os 

princípios e diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu art. 15, inciso XX, que 

cabe a cada ente federado a atribuição de “definir as instâncias e mecanismos de controle e 

fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária”; 

 CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Estadual 10.083/1998, que dispõe sobre o 

Código Sanitário do Estado de São Paulo; 

 CONSIDERANDO as disposições contidas no inciso II do artigo 5º, no artigo 79, inciso II do 

artigo 81 e artigo 206 da Lei Orgânica do Município de Campinas de 1990; 

 CONSIDERANDO a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, que aprova o 

Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial; 

 CONSIDERANDO a Portaria nº 06 de 29 de janeiro de 1999, que aprova a Instrução 

Normativa da Portaria SVS/MS nº 344 de 12 de maio de 1999 que instituiu o Regulamento 

Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

 CONSIDERANDO a Resolução - RDC nº 11, de 22 de março de 2011, que dispõe sobre o 

controle da substância Talidomida e do medicamento que a contenha; 

 CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as Boas 

Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências, 

 CONSIDERANDO a Portaria CVS 21, de 10 de setembro de 2008, que Aprovar a “Norma 

Técnica sobre Gerenciamento de Resíduos Perigosos de Medicamentos em Serviços de Saúde”. 

 CONSIDERANDO a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, que dispõe sobre o 

tratamento e a disposição fi nal dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências; 



 CONSIDERANDO a Resolução RDC nº 22, de 29 de abril de 2014, que estabelece a  Campinas, 

terça-feira, 29 de dezembro de 2020 Diário Oficial do Município de Campinas 19 utilização do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC, por farmácias e 

drogarias, como um sistema de informação de vigilância sanitária para a escrituração de 

dados de produção, manipulação, distribuição, prescrição, dispensação e consumo de 

medicamentos e insumos farmacêuticos; 

 CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 15.139, de 05 de janeiro de 2016, que estabelece 

atribuições e competências do poder público municipal para o desenvolvimento das ações de 

vigilância em saúde, de acordo com a constituição federal, lei orgânica da saúde nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, lei estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998, e lei 

complementar estadual nº 791, de 09 de março de 1995, 

 RESOLVE: 

 Art. 1º. Este regulamento aplica-se a todos os fabricantes, distribuidores, comércios e 

serviços públicos e privados que fabriquem, armazenem, comercializem ou utilizem 

substâncias e medicamentos sob controle especial, previstos na Portaria SVS/MS nº 344, de 

12 de maio de 1998. 

 Art. 2º. Ficam determinados os procedimentos e fluxos, para estabelecimentos públicos e 

privados, de informação à Vigilância Sanitária referente ao descarte de substâncias e 

medicamentos sob controle especial da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, que 

estejam impróprios para o consumo, classificados como perdas, estabelecidos no Anexo I 

desta Portaria. 

 Art. 3º. Compete aos estabelecimentos geradores de resíduos o ônus do recolhimento, 

armazenamento, transporte e inutilização provenientes desde a sua geração até a disposição 

final, nos termos do art. 3º da Resolução CONAMA nº 358/05, e do art. 108 da Lei Estadual 

10.083/98 (Código Sanitário Estadual). 

 Art. 4º. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 

sanitária, nos termos da Lei Estadual 10.083 de 1998, sem prejuízo das responsabilidades 

civil, administrativa e penal cabíveis. 

 Art. 5º. Os anexos I, II e III são partes integrantes desta Portaria. 

 Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO I 

Instruções para descarte dos medicamentos e substâncias sujeitos ao controle especial, impróprios 

para o consumo, classificado como perdas 

1. Os medicamentos e substâncias sob controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, com validade vencida, 

avariados, classificados como perdas, deverão ser descartados conforme orientações a seguir: 

1.1 O estabelecimento responsável deve realizar a baixa dos medicamentos e substâncias no sistema de 

escrituração de seu estabelecimento; 



1.2 No caso de sistema informatizado, deverá gerar relatório em formato PDF, contendo a relação dos 

medicamentos baixados, informando o motivo da perda e a data da baixa no sistema informatizado; 

1.3 No caso de estabelecimentos que são obrigados a utilizar o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados – SNGPC (farmácias e drogarias), os medicamentos baixados no sistema 

informatizado, devem constar no arquivo xml a ser enviado ao SNGPC, que será verificado pela Autoridade 

Sanitária; 

1.4 No caso de estabelecimentos que não possuem sistema informatizado para registro da movimentação de 

medicamentos sob controle especial, deverá realizar a baixa no Livro de Registro Específico e elaborar 

relatório de forma manual para apresentação à Vigilância Sanitária, contendo o motivo da perda; 

1.5 Após registrar a saída por perda, no sistema informatizado ou no Livro de Registro Específico, cabe ao 

responsável técnico pelo estabelecimento zelar pela segurança desses produtos até o recolhimento pela 

empresa terceirizada, responsável pela inutilização, para a destinação final desse resíduo, por incineração; 

1.6 Os medicamentos e substâncias controlados, relacionados como “perdas”, devem ser mantidos em 

embalagens fechadas (saco com lacre ou em caixa lacrada), identificados como PERDAS, contendo o 

número do chamado da Vigilância Sanitária, gerado no sistema GSC, conforme item 2, devendo permanecer 

no estabelecimento em local fechado, com chave, sob guarda do responsável técnico; 

1.7 O armazenamento e encaminhamento desses resíduos para tratamento e destinação final, devem estar 

de acordo com o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos, e em conformidade com o previsto na 

legislação vigente, em especial, na Resolução ANVISA RDC 222/2018 e na Portaria estadual CVS 21/2008. 

2. Para informar à vigilância Sanitária das substâncias e produtos que devem ser inutilizados, o Responsável 

Técnico do estabelecimento deverá abrir um chamado eletrônico através do sistema Gestão de Sistemas 

Campinas – GSC (https://gsc.campinas.sp.gov.br/), opção: Medicamentos  Requerimento para descarte de 

medicamentos de controle especial, procedendo às seguintes etapas: 

· Preenchimento dos dados gerais do estabelecimento; 

· Comprovante de vínculo do responsável técnico; 

· Preenchimento do Requerimento para Descarte de Medicamentos/Substâncias Sujeitos a Controle Especial 

da Portaria SVS/MS 344/98 (ANEXO II); 

· Preenchimento da planilha com a relação dos medicamentos e substâncias sujeitos ao controle especial, 

classificados como perdas (validade vencida ou avariados), com as respectivas quantidades, lote e validade 

dos mesmos e motivo da perda (ANEXO III); 

· Anexar o relatório em formato PDF contendo a relação dos medicamentos baixados, informando a causa da 

perda e a data da baixa gerada pelo sistema informatizado ou cópia das páginas do Livro de Registro 

Específico, contendo essas movimentações de estoque. 

3. A Vigilância Sanitária avaliará documentalmente e, caso a documentação esteja correta no sistema GSC, 

será feita a lavratura do Termo de Inutilização constando o número do chamado no sistema GSCe os dados 

do estabelecimento, autorizando o descarte, e o chamado será finalizado como Atendido. 

4. Caso a documentação não esteja correta ou esteja ilegível, o chamado será finalizado como Negado, 

informando ao interessado as irregularidades e que o descarte não estará autorizado. Neste caso, um novo 

chamado deverá ser aberto pelo interessado com as correções necessárias. 

No caso do estabelecimento encaminhar para destinação final substâncias e medicamentos sob controle 

especial sem a obtenção do aceite da Vigilância Sanitária, ou seja, sem a emissão do Termo de Inutilização, 

estará incorrendo em infração sanitária, passível de autuação. 



5. Após o recebimento do Termo de Inutilização da Autoridade Sanitária, através do sistema GSC, a 

empresa deverá solicitar a coleta dos resíduos por empresa devidamente licenciada. 

6. O Responsável Técnico do estabelecimento será responsável pela conferência de todas as etapas de 

inutilização dos medicamentos e substâncias sob controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e 

responde nas esferas administrativa, civil e criminal, pela veracidade das informações declaradas à 

Vigilância Sanitária. 

7. No ato da coleta dos resíduos pela empresa terceirizada, deverá ser entregue junto à embalagem lacrada 

e identificada com o número de chamado GSC, o requerimento para descarte de medicamentos sujeitos a 

controle especial, a relação das substâncias/medicamentos controlados a serem inutilizados e o Termo de 

Inutilização expedido pela Autoridade Sanitária. 

8. A empresa terceirizada, contratada para a coleta e destinação final desse resíduo, é solidariamente 

responsável pelo conteúdo, segurança e inviolabilidade das embalagens contendo substâncias ou 

medicamentos sujeitos ao controle especial, pertencentes à Portaria SVS/MS nº 344/98. 

9. O Termo de Inutilização emitido pela Autoridade Sanitária, assim como os demais documentos 

comprobatórios da movimentação de estoque desses medicamentos e substâncias, deverão ser arquivados, 

em meio físico ou digital, no estabelecimento por 2 (dois) anos, juntamente com o comprovante de 

destinação final dos medicamentos e substâncias ou documento equivalente, fornecidos pela empresa de 

tratamento de resíduos, devidamente licenciada para este fim, conforme Resolução CONAMA nº 358, de 29 

de abril de 2005 e suas atualizações. E para os documentos relacionados a medicamentos à base de 

Talidomida, incluindo as notificações de receita, e os Termos de Responsabilidade e de Esclarecimento, 

deverão ser arquivados no estabelecimento por 10 (dez) anos. A documentação deve estar disponível para 

verificação da Autoridade Sanitária, inclusive durante as inspeções sanitárias. 

ANEXO II 

REQUERIMENTO PARA O DESCARTE DE MEDICAMENTOS E SUBSTÂNCIAS SUJEITOS A  

CONTROLE ESPECIAL 

A empresa abaixo qualificada, sob a Responsabilidade Técnica discriminada neste documento, vem dar 

ciência à Vigilância Sanitária do Município de Campinas de que serão encaminhados para inutilização, a ser 

realizada por empresa devidamente licenciada, os medicamentos e/ou substâncias sujeitas a controle 

especial, que representam perdas de estoque, relacionados em lista anexa. 

Nome do Responsável Técnico: ________________________________________ 

CR__ nº ______________________________ 

Razão Social:_______________________________________________________ 

CNPJ: _______________________Atividade:_____________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Bairro:_______________________________CEP:_________________________ 

Campinas/SP 

Telefone:___________________________ 

 

  



ANEXO III 

RELAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS/MEDICAMENTOS CONTROLADOS  

A SEREM INUTILIZADOS (PERDAS): 

Nome 

substância - 

medicamento 

Fabricante Quantidade Apresentação Lote Validade 

Motivo da 

Inutilização 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações aqui apresentadas, referentes à inutilização dos 

medicamentos e substâncias sob controle especial da Portaria SVS/MS 344/1998, e estou ciente de que 

respondo civil e criminalmente por informações incorretas. 

 

______________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico 

 

 Campinas, 28 de dezembro de 2020. 

 

 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 


