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RESUMO 
 

 
O trabalho buscou realizar um levantamento sobre o descarte incorreto de 
medicamentos usados. A proposta do estudo partiu da elaboração de um folder 
informativo sobre o descarte correto dos medicamentos. No Brasil, não se usa a 
legislação específica para o descarte de medicamentos, causando um acúmulo de 
medicamentos nas residências. Com a grande demanda da indústria farmacêutica, o 
consumo se tornou mais preocupante, pois traz váriadas consequências quanto ao 
descarte incorreto, como contaminação do solo e das águas, além das intoxicações 
medicamentosas. Dessa forma, o trabalho apresentou o descarte inorreto de 
medicamentos e propõs a criação de um documento informativo sobre os 
procedimentos corretos de descarte de medicamentos. Como metodologia foram 
abordadas pesquisas e estudos indexados nos bancos de dados da Scielo, Pubmed, 
Google Acadêmico. Foi um estudo de campo de aspecto quantitativo analítico, a coleta 
de dados foi realizada  em sites, empresas fabricantes de medicamentos e na pesquisa 
junto as farmácias, drogarias e epostos de saúde a uma dada região, quanto a coleta e 
dercarte de medicamentos. Como resultados e discussão foram obtidos dados que 
evidenciaram a falta de documentos informativos, acessíveis ao usuário, sobre o 
procedimento correto de descarte de medicamentos, em muitos casos por falta da 
empresas ou postos de saude que aceitassem a devolução de medicamentos 
adquiridos por pacientes. Como conclusão do trabalho, tem-se que o hábito inadequado 
da população quanto ao descarte de medicamentos, vencido ou não, ocasionam um 
aumento relevante dos riscos à saúde, é uma preocupação para as autoridades, que 
identificaram a presença de fármacos no solo e nas águas, por conta de a excreção de 
metabólitos não serem eliminados ao longo do tratamento de esgotos. A proposta do 
documento foi a indicação de elementos que devem compor uma arte que dialogue com 
os usuários, distribuidores e produtores de fármacos. A pesquisa visou como objetivo 
desenvolver um documento informativo contemplando dicas sobre o correto 
procedimento sobre descarte de medicamentos. 
 

Palavras-chave: Desuso; Descarte incorreto; Fármácia caseira; Folder. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
This work sought to carry out a survey on the incorrect disposal of used medicines. The 
study proposal came from the elaboration of an information folder on the correct disposal 
of medicines. In Brazil, specific legislation is not used for the disposal of medicines, 
causing an accumulation of medicines in homes. With the great demand of the 
pharmaceutical industry, consumption has become more worrying, as it has several 
consequences regarding incorrect disposal, such as soil and water contamination, in 
addition to drug intoxications. Thus, the paper presents the incorrect disposal of 
medicines and proposes the creation of an information document on the correct 
procedures for the disposal of medicines. As a methodology, researches and studies 
indexed in the databases of Scielo, Pubmed, Google Academico were approached. It 
was a field study with an analytical quantitative aspect, data collection was carried out 
on websites, drug manufacturers and in research with pharmacies, drugstores and in 
regional health posts, regarding the collection and delivery of medicines. As results and 
discussion, data were obtained that show the lack of informative documents, accessible 
to the user, on the correct medication disposal procedure, in many cases due to the lack 
of companies or health centers that do not accept the return of drugs purchased by 
patients. As a conclusion of the work, the inadequate habit of the population regarding 
the disposal of medicines, expired or not, causes a relevant increase in health risks, is 
a concern for the authorities, who identified the presence of drugs in the soil and in the 
waters. , due to the excretion of metabolites not being eliminated during sewage 
treatment. The proposal of the document was the indication of elements that must 
compose an art that dialogues with users, distributors and producers of drugs. 
 
Keywords: Disuse; Incorrect disposal; Homemade pharmacy; Folder.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Ministério da Saúde, destacado por Basilio (2016) e Oliveira (2018), instrui que 

os medicamentos são associações de substâncias químicas que possuem propriedades 

de cura e prevenção de doenças em seres humanos, habitualmente são usados 

fármacos como sinônimo de medicamentos e o termo remédio provém do latim 

remediare, que significa remediar diferente de curar. Os medicamentos são 

considerados de extrema importância na solução dos agravos à saúde, sendo 

desenvolvidos para diagnosticar, aliviar os sintomas e curar enfermidades. 

O termo medicamento é o mesmo que fármaco, em especial quando está numa 

formulação farmacêutica (comprimidos, drágeas, cápsulas, pomadas e outros). Em 

algumas situações, determinado medicamento é composto por dois ou mais fármacos, 

nas chamadas ações medicamentosas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) considera que o medicamento é delimitado como um produto farmacêutico, 

tecnicamente desenvolvido ou obtido, com fins profiláticos, curativo, paliativo ou 

finalidade de diagnóstico (VIEIRA; REDIGUIERI; REDIGUIERI, 2013). 

O consumo de medicamentos tem aumentado nos últimos anos ao mesmo tempo 

que houve aumento na exclusão de algumas substâncias. Esse material tóxico, 

descartado todos os dias em escala mundial, exigindo serem eliminados de forma 

diferenciada do lixo comum (MAIA; GIORDANO, 2012). 

A população no Brasil tem, em seu poder, uma farmácia particular, isto é, um 

repositório daquilo que considera medicamentos fundamentais do cotidiano, composto 

até por sobras de medicamentos em desuso, bem como com o prazo de validade 

espirado, colocando em risco sua saúde, e de outros usuários, até se tornarem 

inutilizáveis e serem dispostos no lixo comum. Os medicamentos, segundo o Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (Sinitox), estão em primeiro lugar entre 

os produtos com potencial de intoxicações domiciliares (OLIVEIRA, 2018). 

Medicamentos que já passaram da data de validade ou que não são mais 

utilizados, acabam por serem descartados de forma incorreta, no lixo comum ou na rede 

pública de esgoto, gerando contaminação da água, solo, animais e da própria população 

humana, o que gera a mudança de substâncias tóxicas por conta da umidade, luz e 

temperatura, interferindo e agredindo o meio ambiente, transformando e interferindo nos 
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ciclos,  

. Como exemplo, os hormônios presentes nos anticoncepcionais, que ao 

alcançarem os rios interferem no sistema reprodutor dos peixes machos, gerando a 

feminização, os antibióticos que favorecem a resistência bacteriana e os antineoplásicos 

e imunossupressores, potentes agentes mutagênicos (NOVELINI; GALBIATTI-DIAS, 

2018). 

O descarte de medicamento realizado pela população é um tema de extrema 

relevância para a saúde ambiental. Há uma preocupação contínua das agências de 

controle de contaminação ambiental, visto que a maioria da população não possui 

informações sobre as consequências ambientais e na saúde pública, promovido pelo 

descarte incorreto desses produtos farmacêuticos (MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 

2014). 

A contaminação ambiental por medicamentos vem gerando preocupações das 

autoridades, que têm identificado a presença de fármacos, nas águas e no solo. 

Portanto, é pertinente discutir acerca da gestão de medicamentos em desuso e apontar 

propostas para reduzir, e até eliminar tal problema (JOÃO, 2011). 

 

1.1 Formulação do problema de pesquisa 

 
 

Por vários motivos, os medicamentos prescritos e adquiridos pela população 

acabam se acumulando nas residências, nas conhecidas ‘Farmácias Caseiras’, seja de 

forma intencional ou não. Há uma prática comum de descarte dos medicamentos, 

vencidos ou em desuso, no lixo comum ou nas redes de esgoto, provavelmente por 

carência de informações sobre o quanto esse procedimento pode gerar de impactos na 

saúde pública e ambiental derivados dessa prática. Dessa forma, é de extrema 

importância informar aos consumidores de medicamentos acerca do seus efeitos no 

ambiente e  descartes corretos. 

Portanto, este trabalho se justifica como uma ferramenta para alertar à população 

sobre os danos causados à saúde e ao ambiente em consequência do descarte 

incorreto de medicamentos, bem como orientar para o procedimento correto. 
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1.2 Objetivos de pesquisa 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

• Apresentar uma orientação sobre o uso correto de medicamentos. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar os tipos de medicamentos segundo sua composição química e os 

prejuízos que podem causar. 

 

• Descrever a importância dos medicamentos ao ser humano; 

• Identificar os tipos de medicamentos mais comercializados no Brasil; 

• Evidenciar a necessidade de conhecimento e identificar as normas e legislação 

brasileira de descarte de medicamentos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 

2.1 Relevância dos medicamentos ao ser humano 

 
 

Os medicamentos são relevantes meios terapêuticos usados no processo 

saúde/doença, responsáveis por uma parte significante do aumento da expectativa e da 

qualidade de vida populacional. O medicamento é uma preparação farmacêutica com 

ação farmacológica benéfica, quando utilizado conforme suas indicações e 

propriedades. Podem, os medicamentos, ser industrializados ou manipulados, usados 

com fim terapêutico, desenvolvidos com o princípio ativo e produtos inertes, na forma 

farmacêutica correta para a via de administração almejada (CRIPPA et al., 2017; 

SANTOS; TORRIANI; BARROS, 2013; BATISTA et al., 2019). 

A descoberta e elaboração de fármacos em várias formas farmacêuticas 

permitiram grandes mudanças e desenvolvimentos nas atividades de assistência à 

saúde. Porém, em algumas sociedades capitalistas, o aumento expressivo do mercado 

farmacêutico junto a um modelo de atenção à saúde centrado no tratamento de 

patologias, tomou o emprego dos medicamentos abusivo e progressivo, expondo a 

população aos riscos do emprego irracional destes. A indústria farmacêutica se destaca 

como a mais poderosas do ramo da economia, com grande concentração de mercado 

em algumas empresas transnacionais (ALENCAR et al., 2014; VIEIRA; REDIGUIERI; 

REDIGUIER, 2013). 

De acordo com Oliveira (2018) e Maia e Giordano (2012) os medicamentos são 

importantes para prevenir, tratar e curar patologias os quais possuem um prazo para 

seu uso, portanto, tempo pelo qual o medicamento permanece qualificado e assegura 

sua eficácia. Além disso, proporciona o prolongamento da longevidade humana e 

quando descartado ou manipulado de forma errônea gera um risco para a sociedade. 

Os medicamentos são classificados como resíduos do grupo B, que contém 

substâncias químicas que podem configurar risco à saúde pública ou ao ambiente, 

conforme suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade. A gestão incorreta de estoques, também, pode gerar perda por vencimento 

e resíduos de difícil destinação. Frequentemente, a mídia aborda casos de grandes 

volumes de medicamentos fora do prazo de uso na saúde pública, o que gera 
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indignação da sociedade, no entanto, não destacam os custos dos procedimentos de 

descarte dos mesmos (JOÃO, 2011). 

Para Almeida (2017), os medicamentos, em geral, são absorvidos e estão sujeitos 

as reações metabólicas. Todavia, uma quantidade relevante dessas substâncias e 

possíveis metabólitos é eliminada por meio da urina ou fezes, sendo recorrentemente 

encontrados no esgoto doméstico. Estudos apontam que, normalmente, 40 a 90% da 

dose administrada são excretadas de modo original. Dentre as classes de substância 

que mais preocupam são os antibióticos, devido a promoção de seleção de bactérias 

resistentes no ambiente, além de serem usados em grandes quantidades. 

 
2.2 Medicamentos mais comercializados no Brasil 

 
Os medicamentos mais consumidos, logo, os mais vendidos no Brasil são 

usados com a finalidade de reduzir dores. O relaxante muscular sob marca Dorflex e o 

medicamento de tratamento do tromembolismo venoso profundo, também sob marca 

Xarelto apresentam as vendas mais relevantes que o terceiro colocado no ranking 

mundial, chegando a ser 95% maior, apresentados no Quadro 1 (INTERFARMA, 2019). 

Quadro 1- Medicamentos com maior índice de vendas. 

 
Rk- Ranking PPP: Preço com o desconto no ato da venda, valores reais 

Fonte: Interfarma (2019). 
 

Outro levantamento feito pelo Conselho Federal De Farmácia (CFF) em 2019, 
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identificou que os medicamentos mais usados pelos brasileiros, composto por 

antibióticos (42%), menor somente quando comparado com relaxantes musculares 

(24%). As regiões que mais usaram antibióticos foram a Centro-Oeste e Norte (50%). A 

maioria dos medicamentos foi indicada por médicos (69%), entretanto a prescrição 

farmacêutica, regulada pelo CFF em 2013, pela Resolução/CFF n° 586/2013, foi citada 

por 5% dos entrevistados (CFF, 2019). 

 

2.3 Uso indiscriminado de medicamentos 

 
 

O emprego de medicamentos para manutenção da saúde populacional tem 

vantagens inquestionáveis e, durante anos, um conjunto de novos fármacos vem sendo 

desenvolvidos am0pliando a comercialização e consumo. Os medicamentos 

apresentam importância social, em relação a sua relevância no tratamento de 

enfermidades e a sobrevida da população RODRIGUES, FREITAS, DALBÓ, (2018); 

SOARES, ARTICO, MENEZES, (2017). 

Os avanços da ciência no campo da saúde e as pesquisas de outros tratamentos, 

também propiciam um crescimento importante de outras fórmulas e quantidade de 

medicamentos para comercializar e consumir. As ampliações da indústria farmacêutica 

com a expansão dos programas públicos de acesso corroboram para o consumo 

exacerbado dos mesmos permitindo o crescimento da probabilidade de acúmulo dos 

meses no âmbito doméstico, implicando no descarte irracional dos produtos (CRIPPA 

et al., 2017; RAMOS et al., 2017; BATISTA et al., 2019). 

De acordo com Soares, Artico, Menezes (2017), Dantas, Silva, Fonseca (2018), 

Basilio (2016), Santos e Frizon (2019), a cultura no Brasil de automedicação e a fácil 

obtenção desses produtos acabam causando nas residências um excesso de 

medicamentos, portanto, é preciso de uma fiscalização e controle para emprego seguro, 

para o consumidor, meio ambiente e a população. As pessoas se automedicam 

mantendo farmácia caseira (Figura 1), devido a: propaganda massiva de 

medicamentos; dificuldade e custo com o médio; limitação do poder prescritivo; 

desespero e angústia gerados por sintomas ou possibilidade de obter uma doença, 

dentre outras. Quando os medicamentos em excesso para fins terapêuticos são 

descartados incorretamente, devido à falta de postos de coleta. 



17 

 

 

 

Figura 1- Farmácia caseira. 

 
Fonte: Santos e Frizon (2019). 

 

As farmacinhas caseiras, em geral, possuem fórmulas reservadas as 

emergências (antigripal, antitérmicos), vendidas sem receita médica, entretanto é 

recorrente terem sobras de medicamentos controlados (antibióticos) que geralmente 

não serão mais usados, mas que ficam guardados até expirarem (PINTO et al., 2014; 

MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 

Um fator agravante neste sentido é o crescimento no consumo de medicamentos. 

Em 2017, estimou-se que o Brasil ocupasse o 4º lugar de maior consumidor mundial de 

produtos farmacêuticos. Os medicamentos são considerados micro poluentes 

emergentes e as possíveis formas de resíduos, alcançarem o meio ambiente são: 

disposição direta, excreção natural e remoção corpórea (OLIVEIRA et al., 2019). 

Segundo Alencar et al. (2014) e Crippa et al. (2017), mundialmente tem sido 

identificada a presença de fármacos nas águas e no solo, por conta do descarte 

incorreto de medicamentos vencidos, parcialmente usados ou transformados, e da 

excreção de metabólitos que não são eliminados no tratamento de esgotos. Entretanto, 

não existem dados sobre os impactos e riscos que os fármacos e seus contaminantes 

residuais representam para a saúde humana e para o meio ambiente. A OMS 

(Organização Mundial da Saúde), demonstrou que metade do consumo de 

medicamentos acontece incorretamente. O uso adequado das medicações poderia ser 

uma forma de minimizar os descartes que acontecem. 
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2.4 Descarte de medicamentos em desuso e vencidos 

 
 

A indústria farmacêutica integra o complexo médico-industrial, uma as atividades 

econômicas privadas mais relevantes do mundo globalizado. O mercado farmacêutico, 

está em desenvolvimento, sendo a taxa anual média em torno de 7% e a rentabilidade 

em torno de 15%. No Brasil, cerca de 14 mil toneladas de medicamentos vencem todo 

ano, uma parte desses resíduos são sobras de medicamentos fornecidos a população, 

entretanto não são utilizados e de medicamentos vencidos (ANDRADE; OROZCO, 

2017). 

Em relação ao ambiente, conforme Crippa et al. (2017), Medeiros, Moreira e 

Lopes (2014) observa-se que a presença de cosméticos, fármacos e produtos de 

higiene pessoal tem sido detectada em águas superficiais, subterrâneas, água para 

consumo humano e em solos dispostos ao uso de lodo de esgoto. Esses produtos são 

considerados como contaminantes ambientais emergentes. 

O descarte de medicamentos em desuso ou vencidos de residências não possui 

legislação específica. Existe a demanda por esclarecimentos em torno do uso e descarte 

correto de medicamentos na sociedade, já que é um fator relevante na educação 

ambiental e saúde, tornando-se necessário investir na conscientização populacional 

desde cedo. Juntos aos problemas mencionados, a utilização irracional de 

medicamentos, a carência de venda fracionada, distribuição de amostras grátis dos 

laboratórios e mídia, fomentando o consumo e abandono do tratamento, ajudam no 

acúmulo dos medicamentos (RAMOS et al., 2017; ALMEIDA, 2017). 

O consumo incorreto de medicamentos descartados de forma inadequada, 

conforme a Figura 2 pode levar ao aparecimento de reações adversas, comprometendo 

a qualidade de vida e saúde dos indivíduos. Diante do crescimento de empregos dos 

medicamentos e a contínua introdução de novos fármacos no consumo humano, ainda 

mais bioativos e potentes, ampliando o arsenal de toxicantes que chegam ao meio 

ambiente (ALENCAR et al., 2014; MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014; SOARES; 

ARTICO; MENEZES, 2017). 

Figura 2- Descarte no meio ambiente. 
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Fonte: Santos e Frizon (2019). 

 

Os medicamentos, ao serem descartados em locais incorretos, como vasos 

sanitários, se dissolvem compondo uma mancha tóxica. Os descartados em lixos 

domésticos entram em contatos com outros seres humanos, contaminando-os, já nos 

aterros, são transformados em poluentes, ou seja, em uma substância tóxica, chamada 

chorume que infecta o solo, lençol freático, os rios e a atmosfera. Juntos, ao 

contaminarem a água, percorrem pela rede de esgotos da cidade até alcançar uma 

estação de tratamento. Essa mancha não é tratada com o esgoto normal, já que precisa 

de um processo especial, que não acontece na estação de tratamento. Da estação de 

tratamento, os resíduos farmacológicos não tratados, são dispensados em lagos, rios e 

mares, agravando o meio ambiente (MARQUES; XAVIER, 2018). 

 
2.4.1 Riscos com o descarte em local não autorizado 

 
O uso indiscriminado de medicamento da população tem acumulado, já que são 

guardados e inutilizados tendo consequentemente o lixo comum como destino final. O 

consumo indevido de medicamentos, especialmente os vencidos,pode gerar reações 

adversas graves, intoxicações, dentre outros, o que compromete decisivamente a 

saúde e qualidade de vida. O crescimento da utilização de medicamentos e progressiva 

introdução de novos fármacos no consumo humano, cada vez mais bioativos e 

potentes, vêm aumentando o arsenal de toxicantes que chegam ao meio ambiente 

(OLIVEIRA, 2018; MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 

O consumo de medicamentos vem crescendo nas últimas décadas, por conta do 

estímulo publicitário e a automedicação. Desta forma, cada vez mais medicamentos são 
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desenvolvidos e descartados incorretamente, arriscando o solo, recursos hídricos e 

principalmente a saúde humana. Os gerados de resíduos de serviço de saúde são: 

drogarias, farmácias de manipulação, distribuidores de fármacos, hospitais, clinicas e a 

própria população, porém, o destaque se dá as indústrias farmacêuticas, onde existe 

maior produção e geração dos resíduos. Estas sobras devem ser encaminhadas a um 

destino final ambientalmente correto (BASILIO, 2016; RODRIGUES; FREITAS; DALBÓ, 

2018; MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 

De acordo com Andrade, Orozco (2017) e Ferreira et al. (2018), a poluição 

proveniente dos produtos farmacêuticos e que atinge o meio ambiente é considerada, 

ainda pouco debatida mediante sua importância mundial, e até pouco tempo o problema 

da contaminação por resíduos perigosos focava nos grandes geradores de resíduos, 

como indústrias e hospitais. A degradação ambiental derivada do descarte incorreta de 

medicamentos ganhou destaque nos últimos 10 anos, pois se constatou componentes 

farmacológicos nas amostras de estudo de várias pesquisas. 

Estima-se que em torno de 30 mil toneladas de medicamentos são descartadas 

fora por consumidores a cada ano no Brasil. Atitudes essas que causam agressão ao 

meio ambiente, contaminação da água, do solo e de animais, bem como o risco à saúde 

de pessoas que possam reutilizá-los por acidente ou intencionalmente, por conta de 

fatores sociais ou demais circunstâncias (OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Basilio (2016) e Ribeiro (2016), os princípios ativos de medicamentos 

descartados alcançam o meio ambiente, especialmente pelo lançamento direto no 

esgoto sanitário que canaliza os resíduos levando-os aos corpos hídricos gerando 

poluição dos mesmos. Os sistemas de abastecimento coletam as águas contaminadas, 

entretanto o tratamento de água não consegue remover ou inativas as moléculas dos 

fármacos que possuem cadeias químicas complexas. 

Quando em contato com o meio ambiente, a destinação dos fármacos depende 

do seu aspecto estrutural e das propriedades físico-químicas, bem como 

fotossensibilidade, biodegradabilidade e lipossolubilidade. Estrógenos sintéticos e 

tetraciclinas possuem uma tendência de absorver pelo sistema de tratamento de esgoto, 

por conta da formação de precipitados de íons e cálcio respectivamente iguais e serem 

altamente lipofílicos (ALMEIDA, 2017). 

Apesar das concentrações de fármacos em água potável sejam na ordem de 
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partes por bilhão ou trilhão, são contaminantes que ameaçam a população sensíveis, 

como o desenvolvimento de fetos. Águas superficiais e subterrâneas contaminadas são 

como abastecimento de água potável. Desta forma, os princípios ativos (PAs) serão não 

intencionalmente reciclados no corpo do ser humano, além de alimentos agrícolas 

poderem absorvê-los, tornando uma fonte expositora não intencional (ALMEIDA, 2017). 

Entre as classes medicamentosas nocivas ao ambiente estão os antibióticos, por 

conta de desenfrear o processo de resistência bacteriana na comunidade, bem como 

os compostos estrogênicos, que ao alcançar a cadeia alimentar interferem no sistema 

reprodutivo de organismos superiores; além destes, estão os betabloqueadores e anti-

inflamatórios (SOARES; ARTICO; MENEZES, 2017; RODRIGUES; FREITAS; DALBÓ, 

2018). 

Os hormônios que estão nos anticoncepcionais e medicamentos pós menopausa 

podem mudar o sistema reprodutivo de animais aquáticos, gerando a feminilização dos 

peixes. Além disso, bactérias em ambientes contaminados com resíduos de antibióticos 

desenvolvem multirresistência a essas substâncias. A incineração é uma das soluções 

mais eficientes na redução dos volumes, mas não são eficientes, pois restam partículas 

que serão depositadas nos aterros, além da queima gerar gases poluentes (SANTOS; 

FRIZON, 2019). 

Conforme Soares, Artico, Menezes (2017), Crippa et al. (2017) e Pinto et al. 

(2014), a ingestão de água e/ou consumo de animais dos ecossistemas aquáticos 

contaminados com fármacos são prejudiciais à saúde da população, já que podem ser 

bioacumulados. O bioacúmulo destas substâncias pode acontecer por meio da 

absorção respiratório, oral ou percutânea, ou indiretamente por meio da biorremediação 

por organismos vivos via cadeia alimentar. 

Ademais, é importante lembrar que em algumas cidades no Brasil o desfecho de 

todos os resíduos, incluindo medicamentos, é o descarte em aterros sanitários, 

propiciando o contato direto com os catadores de lixo que geralmente, usam 

medicamentos para alguma patologia própria, ou os retiram de suas embalagens 

e os descartam no solo para reaproveitá-las. As sobras de medicamentos vencidos ou 

não usados acontecem por vários fatores como: super-prescrição, desistência dos 

tratamentos, repartição de amostras grátis, automedicação e falta de informação em 

relação a prevenção e cuidados básicos (RODRIGUES; FREITAS; DALBÓ, 2018; 
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RIBEIRO, 2016). 

 

2.5 Programas de recolhimento e descarte de medicamentos 

 
 

O descarte final dos resíduos é ainda uma lacuna na legislação. A infraestrutura 

brasileira é insuficiente, falta aterros sanitários corretos e incineradores licenciados em 

uma grande região, dificultando o uso de medidas satisfatórias que reduzam o 

problema. No Brasil, não existe um programa para recolher os medicamentos vencidos 

e sim ações isoladas que foram iniciadas por alguns municípios brasileiros. Dentre os 

países que apresentaram programas que recolhem os medicamentos vencidos, estão: 

Portugal, México, Canadá e Colômbia (BASILIO, 2016; RIBEIRO, 2016; ALMEIDA, 

2017). 

Conforme Andrade, Orozco (2017) e Almeida (2017), desde 2011 a ANVISA, 

tenta inserir no Brasil um debate acerca do assunto, visando traçar diretrizes para o 

adequado descarte de medicamentos vencidos e/ou em desuso no Brasil, mas até o 

segundo semestre do ano de 2011 deveria ter sido apresentado uma proposta que 

possibilitaria o envio destes para o tratamento correto, porém até o primeiro semestre 

do ano de 2016, não foi concretizada. 

Existe falta de políticas públicas direcionadas ao saneamento ambiental em 

relação aos recursos e sistemas ineficientes de gerenciamento deste tipo de resíduo, 

além da carência de informação concreta para a população e implantação de sistemas 

de logística reversa, cenário constante em grande parte dos municípios brasileiros. 

Os programas de coleta de medicamentos minimizam a quantidade de 

medicamentos que chegam ao meio ambiente como poluentes e proporcionam o uso 

racional dos medicamentos. O Food and Drug Administration (FDA) e o Office of 

National Drug Control Policy (ONDCP) elaboram recomendações para descarte de 

medicamentos prescritos, dispostos no Quadro 2. Todos esses medicamentos podem 

ser descartados através da descarga sanitário ou despejados na pia, quando estiverem 

vencidos ou danificados ou em desuso, para prevenção de possíveis acidentes 

(MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014; ALMEIDA, 2017). 

Programas que recolhem esses medicamentos são serviços dispostos por 

farmácias comerciais, unidades básicas de saúde ou ambulatoriais de hospitais de rede 
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pública, que proporcionam um sistema de gerenciamento de resíduos por meio do qual 

população pode descartar seus medicamentos não utilizados ou vencidos gratuitamente 

e de forma segura, evitando que sejam jogados no lixo comum e na rede de esgotos, 

ou fiquem acumulados nas residências (MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 

Quadro 2- Medicamentos recomendados para o descarte por 
descarga ao sanitário ou despejados na pia. 

 
Fonte: Adaptado de Almeida (2017). 

 

Muitos medicamentos encontram de forma variada, em ecossistemas aquáticos, 

nas matrizes ambientais e em grandes concentrações. Conforme a RDC 44/09 da 

ANVISA, as farmácias e drogarias podem participar do programa de coleta dos 

medicamentos vencidos para descarte pela população. Esse serviço só pode acontecer 

com a permissão da vigilância sanitária local. Porém, esses ainda acontecem em 

pequena escala, devido os e0stabelecimentos não serem obrigados a corroborar 

efetivamente na coleta (OLIVEIRA., 2018). 

Um gerenciamento de resíduos de medicamentos que tem como objetivo reduzir 

o descarte incorreto, sendo relevante, o surgimento de ações, como a promoção do 

emprego racional e o fracionamento de medicamentos. Ambas possuem a finalidade de 

coibir o alto e desnecessário consumo dos produtos. Além disso, são necessárias 

medidas para recolher e tratar os medicamentos vencidos ou danificados em posse dos 

usuários, para que não sejam lançados no esgoto ou lixo (ALMEIDA, 2017; 

RODRIGUES; FREITAS; DALBÓ, 2018). 

Segundo Medeiros, Moreira e Lopes (2014), em 15 de abril de 2011, a ANVISA 
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coordenou um encontro de representantes do setor privado e público para debater em 

torno dos riscos abordados no descarte de medicamentos, quais medidas devem ser 

tomadas para garantir a adequada destinação dos produtos, e visa uma colaboração 

ainda maior dos segmentos sociais na delimitação de uma proposta para descarte dos 

medicamentos, o chamado 1º Painel de Descarte de Medicamentos. Esse encontro foi 

promovido pelo Grupo de Trabalho Temático (GTT) de Medicamentos, que foi 

desenvolvido em março de 2011, no ambiente da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). É coordenado pelo Ministério da Saúde com o apoio da ANVISA, e visa 

desenvolver propostas de logística reversa de resíduos de medicamentos, nos 

parâmetros definidos pela PNRS. 

O Quadro 3, apresenta os estados brasileiros que demonstram iniciativas 

individuais para o adequado descarte de medicamentos. A Prefeitura de São Paulo 

possui parceira com a iniciativa privada para receber os medicamentos em 

supermercados e farmácias espalhadas pela cidade, além de disponibilizar todas as 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) para o recebimento (MEDEIROS; MOREIRA; 

LOPES, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 3- Programas de descartes de medicamentos no Brasil, 

relacionando estados e ações. 
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Programa (Colaboradores) Ações envolvidas 

Goiânia/GO  

Coleta de Resíduos Domiciliares de 
Medicamentos (Suvisa; CRF; outras empresas e 
instituições) 

Orientar, incentivar e dar condições para o descarte 
de sobras de medicamentos ou medicamentos 
vencidos da população. 

São  Paulo/SP  

Descarte correto de medicamentos (Industria 
Farmacêutica;  Eurofarma; Grupo Pão de Açúcar) 

Medicamentos arrecadados nas farmácias e 
drogarias do Grupo Pão de Açúcar/ Resíduo 
destinado Departamento de Limpeza Urbana. 

Projeto Estadual de Descarte de Medicamentos; 
Descarte Seguro-DESEG; Grupo de Trabalho 
Estadual (Industrias Farmacêuticas; Farmácias e 
Drogarias) 

Formação de grupo de trabalho para elaborar 
projeto estadual para coleta, tratamento e 
disposição ambientalmente adequada de 
medicamentos domiciliares em poder da população. 

Descarte Consciente (Empresa BHS; Farmácias 
da rede privada; Industrias farmacêuticas) 

Medicamentos coletados em Farmácia 
Resíduo destinado ao Departamento de Limpeza 
Urbana. 

Devolução Segura de Medicamentos (Hospital 
das Clinicas, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo) 

Recebimento de medicamentos/ Avaliação 
farmacêuticas, medicamentos em perfeito estado 
são dispensados para outros pacientes/ Avaliação 
da adesão ao tratamento e eventos adversos/ 
Avaliação econômica. 

Rio Claro/SP  

Descarte de Medicamentos  Vencidos (Farmácias 
da rede varejistas; Fundo Social da Solidariedade 
de Rio Claro) 

Encaminhamento dos medicamentos não vencidos 
para Farmácias sociais/ Ações educativas 
promovidas pelas Farmácias parceiras. 

Porto Alegre/RS  

Descarte Correto de Medicamentos Vencidos 
(UFRGS, Unidade Básica de Saúde; Farmácia 
Popular do Brasil; Pró-Ambiente) 

Medicamentos arrecadados nas UBS, Farmácias 
comerciais/ Destinação final pela empresa Pró-
ambiente. 

Destino Certo (UFRGS; Farmácia Panvel; PUC) Seleção e separação dos medicamentos na 
UFRGS/ Resíduo destinado do Departamento de 
Limpeza Urbana. 

Destino Consciente(UFRGS; FAURGS; 
Coordenadoria de gestão ambiental; Empresa 
BHS) 

Estações Coletoras (farmácias públicas, hospitais e 
postos de saúde)/ Destinação final. 

Paraná/PR  

Projeto de coleta de medicamentos vencidos 
(Rede Coopefarma; Coleta Ambiental) 

Recebimento pela rede de farmácias/ Destinação 
final pela empresa Coleta Ambiental. 

 

Fonte: Medeiros, Moreira e Lopes (2014). 

 

Ainda não existe uma legislação nacional brasileira específica que regulamente 

o descarte de medicamento que complemente a PNRS (Lei nº. 12.305/2010), que traga 

maiores explicações e institua procedimentos a serem seguidos pelos envolvidos na 

geração e disposição final dos resíduos, privilegiando a responsabilidade compartilhada 

prevista no artigo 3º, inciso XVII. Contudo, é possível encontrar algumas resoluções 

esparsas que instituem processos técnicos direcionados somente a alguns 

responsáveis, que são emitidas por órgãos diversos, como a ANVISA e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (FERREIRA et al., 2018). 

esde 2010, a Lei Federal 12.305, que instituiu a PNRS, dispõe que fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de qualquer produto que possa gerar danos 

ambientais ou a saúde humana devem desenvolver um sistema de recolhimento e 
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descarte final, independente dos sistemas de limpeza urbana. Porém, isto não acorre, 

tendo em vista que, as embalagens de produtos farmacológicos não apresentam as 

instruções para o descarte adequado dos resíduos (SANTOS; FRIZON, 2019; 

MARQUES; XAVIER, 2018).  

Dentro do cenário de pesquisa é possível apontar problemas com relação ao 

descarte, como: 

• Descarte de seringas; 

• Indivíduos leigos em relação ao descarte correto; 

• falta de programa de descarte de medicamentos; 

• Acidentes com perfuro cortantes e vidros de xaropes e outros por coletores 

de reciclagem em lixo doméstico; 

Em várias residências, estes resíduos são descartados de forma incorreta, 

inclusive desequilíbrio no meio ambiente com farmácopoluição doméstica e resídua da 

categoria B, que aborda as substâncias que de alguma forma proporcionam risco a 

saúde pública e, por consequência ao meio. Podem-se citar nesta categoria os 

hormônios, imunossupressores, digitálicos dentre outros, bem como os medicamentos 

de controle especial que pertence a portaria 344/98. A carência de informação 

populacional acerca do descarte correto de medicamentos promove a liberação destes 

produtos em lixeiras, vasos sanitários, pias doméstica, entre outros (RODRIGUES; 

FREITAS; DALBÓ, 2018; SOARES; ARTICO; MENEZES, 2017). 

De acordo com Oliveira (2018), a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

institui a PNRS, define que o setor de produção, usuários e poder público são 

responsáveis pela destinação adequada aos produtos e bens de consumo, no fim de 

sua vida útil. A RDC 44/09 da ANVISA permite as farmácias e drogarias a participarem 

do programa de coleta de medicamentos vencidos para descarte pela comunidade. 

Esse serviço pode acontecer por meio da permissão da vigilância sanitária local. 

A PNRS, afirma que o país delimita regras para lidar com os resíduos que 

puderem ser reciclados; e os rejeitos, que antes poluíam o meio ambiente, como os 

medicamentos, passarão a ser tratados corretamente. Além dos órgãosinformarem os 

locais certos para o descarte, é preciso que o mesmo saiba descartar corretamente 

(PINTO et al. , 2014; DANTAS; SILVA; FONSECA, 2018). 

Para que uma campanha de recolhimento de medicamentos não utilizados seja 
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bem-sucedida, é preciso proporcionar a população, informações para que a mesma 

entenda a relevância do descarte correta e as consequências provenientes de 

medicamentos desnecessários acumulados nas residências ou descartados no meio 

ambiente. A abordagem educativa deve vir por meio de distribuição de folhetos e 

informação nos sacos plásticos ofertados pelas farmácias são exemplos de meios 

comunicativos que podem ser usados. O farmacêutico, como profissional de todas as 

ações vinculadas ao medicamento, deve abranger em suas responsabilidades a 

preocupação com o fim do ciclo de vida do medicamento, visando a segurança do 

paciente, como do meio ambiente (MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 Metodologia de pesquisa 

 
 

Houve um estudo de campo de aspecto quantitativo analítico, visando coletar, 

interpretar e avaliar dados em locais de distribuição dos produtos farmacêuticos  além 

da investigação da literatura e legislação vigente. 

Todas estas etapas iniciais visam elaborar o fomento do conhecimento sobre os 

riscos de descarte de medicamentos em locais impróprios como lixeiras domesticas, 

vasos sanitários, pias entre outros. Dessa forma, aproxima-se do modelo de pesquisas 

aplicadas, que segundo Gil (2018), são pesquisas voltadas para aquisição de 

conhecimentos com vistas a aplicação numa situação específica. 

Dentro do desenvolvimento a busca foi por dados que corroboram com o projeto 

de elaboração de uma cartilha. Essa pesquisa transita pelo modelo experimental, que 

é defindo por Gil (2018, p. 25) como: 

 

A pesquisa experimental constitui o delineamento mais prestigiado nos meios 
científicos. Consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, 
selecionar as variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle 
e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Trata-se, portanto, 
de uma pesquisa em que o pesquisador é um agente ativo, e não um 
observador passivo. 

 

A perspectiva de modelo de estudo (Figura 3), é um principio de como seguirá 

o processo de estudo e desenvolvimento, averiguando todos os processos até sua 

finalização. 

Para  se desenvolver um estudo compara utilizou-se da metodologia de 

estudo de similares (DE FREITAS; COUTINHO; DA NÓBREGA WAECHTER, 2013) 

que é apropriado para estudos de Design Gráfico mapeados, reforçando a idéia bem 

direcionada quando o estudo envolve produtos gráficos já existentes em circulação 

e com objetivos próximos para o grupo a qual se destina. 

É impotante destacar que a metodologia de estudo de similares presente na 

literatura de design assume diversas nomenclaturas. No entanto, 

independentemente da abordagem e procedimento adotado durante a análise de 

similares, a literatura destaca a caracterização (descrição) como um dos aspectos 
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mais importantes na análise dos produtos. Nesse sentido, Engelhardt (2002), sugeriu 

o uso de modelos de análise descritivos que examinem o fenômeno sem emitir 

julgamento sobre sua correção, enquanto numa leitura mais normativa podem usar 

das regras do bom design para avaliar a qualidade do fenômeno examinado.  

 

Figura 3- Modelo de perspectiva de estudo 
 

 
Levantamento 
bibliográfico 

• Bases de dados Pubmed, Bireme, SciELO, Capes Periódicos, 
Google Scholar, Livros, Revistas e Documentos legais; 

• Lingua estrangeira e nacional; 

• Periodo de 2010 a 2019. 

 

 

 

 

Pesquisa aplicada 

• Levantamento, por observação, junto às lojas comerciais de 
medicamentos as possíveis informações sobre o descarte 
correto dos medicamentos pós uso. 

• Registrar as informações sobre descarte adequado do fármaco 
em sua embalagem ou bula. 

• Estudo de similares.

 

 

 

Projeto e 
desenvolvimento 

• Elaboração de documento orientador para o descarte de 
medicamentos e insumos farmaceuticos adequadamente. 

 

 

 
Fonte: o autor (2019). 

 

3.2 Procedimentos de pesquisa 

 
 

Para que se pudesse avaliar a qualidade dos resultados da pesquisa, foi 

necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados 

em sua análise e interpretação, como proposto por Gil (2018). 

 
Ferramentas: 
 

• Pesquisa de campo nas farmácias, centros de saude e análise dos 

rótulos dos medicamentos; 

• Planilha Excel; 

• Documento orientador. 
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3.3 Plano de desenvolvimento do projeto 

 
 

A descrição na sequência das etapas são uma prévia de como seguirá esta 

pesquisa e do documento de orientação sobre o descarte correto de medicamentos. 

 
I. Elaborar um levantamento de dados, por meio de uma pesquisa observacional, 

buscando evidenciar como as informações sobre descarte adequado de 

medicamentos estão estruturado nos pontos comerciais de fármacos; 

II. Levantamento do medicamentos de maior consumo no Brasil; 

III. Pesquisar sobre manuais informativos sobre descarte e como eles podem vir a ser 

incluídas em locais de vendas e entregas de medicamentos. 

IV. Desenvolver um estudo de cartilhas, manuais e assemelhados que informem sobre 

o descarte de fármacos. 

V. Elaborar um documento de acesso fácil para os profissionais, sobre o descarte 

correto e locais que segundo as leis vigentes no Brasil para confeção de informativos 

como popularização da ciência a respeito do descarte correto de medicamentos. 

 
Oportunidade: 

Estudar os bancos de dados governamentais sob a responsabilidade das 

empresas, indústrias, hospitais e postos de saúde com o descarte de medicamentos e 

insumos farmacêuticos; 

Nas campanhas de coleta de medicamentos e o custo operacional são 

relevantes. Esse fator costuma ser uma das principais limitações para as farmácias, que 

se deparam na implantação do projeto. Programas de recolhimento de medicamentos 

descartados pela população possuem um custo de implantação inicial e custos 

administrativos constantemente, recursos humanos, transporte e exclusão dos que 

foram recolhidos (MEDEIROS; MOREIRA; LOPES, 2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Dentro do processo de resultados e discussão foi possível identificar a falhas no 

conhecimento por meio de cartilhas informativas sobre o descarte correto de 

medicamentos.  

Num estudo de similares, uma metodologia comum para o Design Gráfico, foi 

possível buscar produtos gráficos já existentes em circulação e com objetivos próximos 

para este trabalho (FREITAS; COUTINHO; WAECHTER, 2013). Dessa forma, cinco 

modelos de similares (Figuras 4, 5, 6, 7 e 8) foram estudados de forma comparada. 

 

Figura 4- Cartilha de descarte correto de medicamentos na UFSM. 

 
Fonte: Revista Arco (2018). 
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Figura 5- Cartilha de descarte correto de medicamentos Federação Nacional dos 
Farmacêuticos. 

Fonte: Fenafar (2016). 

 
 

Figura 6- Cartilha de descarte correto de medicamentos Saúde do Meio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Saude do meio (2015). 
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Figura 6- Cartilha de descarte correto de medicamentos UFPR. 

 

 
Fonte: Ancara (2019). 

 

Figura 7- Cartilha de descarte correto de medicamentos UFPR. 

 

 
Fonte: http://ancara.com.br/campanha/ (2019). 

http://ancara.com.br/campanha/
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Dentro do processo de análise dos documentos informativos, foram avaliados 

algumas variáveis, como a questão das informações gerais que contem os folders e 

cartilhas acima citados.  

Na questão do porque não descartar no lixo comum, forma avalidas as 

informações contidas e se elas são esclarecedoras para pessoas comuns. Outra 

variável foi como esses documentos trazem informações de qual medicamento pode 

ser descartados e como ele deve ser realizado. Uma ultima varável foi a questão de 

onde pode ser realizado o descarte, variaveis que são fundamentais para o 

entendimento deste estudo, onde a relevancia é o projeto de um documento informativo 

sobre o descarte correto de medicamentos. 

Sobre o estudo de similares se utilizou de uma matriz de comparação (Quadro 

4). 
 

Quadro 4- Matriz para estudo de similares de cartilhas para descarte de 
fármacos. 

 
Similares 

Informação  
geral 

Porque não descartar 
lixo 

comum 

O que 
descartar 

Onde 
descartar 

 

 

 
 
 

NÃO 

 
 
 

SIM 

 
 
 

SIM 

 
 
 

SIM 

 

 

 
 

NÃO 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 

 
 

NÃO 
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NÃO 

 
 

NÃO 

 
 

NÃO 

 
 

NÃO 

 

 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

 

 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

 

 
SIM 

Fonte: Autor (2019). 
 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) considera que a indústria 

farmacêutica deve ser responsável pela gestão dos resíduos do setor, com a 

participação dos consumidores que deve devolver os medicamentos vencidos à 

farmácia. A proposta da Anvisa é implantar a logística reversa para os medicamentos 

que forem vendidos. Esse conceito foi estabelecido pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, responsabilizando o poder público e os geradores 

de resíduos, fabricantes, distribuidores e importadores de produtos. 

O Quadro 5 demonstra o impacto o descarte de medicamentos em locais 

incorretos causa ao ambiente e as pessoas, bem como aponta a forma correta de 

decarte. 

 

Quadro 5- Documento orientador para o descarte de medicamentos 
 

 
Informação 

 

 
Justificativa 

 
 
Não descarte no lixo comum 

 
Pode gerar contaminação do solo, água e atmosfera; 
expõe pessoas ao risco de contaminação nos lixões. 
 

 
 
 

 
Quando expostas a umidade, alta temperatura e luz, 
essas substâncias se tornam tóxicas e afetam o 
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Não descartar em lixões 

equilibrio do meio ambiente e interfere nas cadeias 
alimentares. Muitas pessoas pegam coisas em 
lixões e podem tomar medicamentos vencidos, 
causando reações adversas graves e intoxicações. 
 

 
Não descartar em pias, vasos sanitários e 
redes de esgosto. 

 
Pode contaminar as águas dos lagos, rios e oceanos 
e os lençóis freáticos.  
 

 
Não é rcomendado enterrar 

 
Contamina o solo e prejudica a saúde de quem usa 
água de poço e afetam as plantações. 
 
 

 
Cuidado para não misturar medicamentos 
vencidos 
 

 
Pode desenvolver reações fisico-químicas prejudiais 
à saúde humana e não humana, bem como dos 
ecossistemas envolvidos. 
 

 
Descarte de medicamentos comprados. 

 
Entregar nas farmácias e drogarias nas quais foram 
comprados. 
 

 
Descarte de medicamentos manipulados. 

 
Entregar nas farmácias de manipulação de origem. 
 

 
Descarte de medicamentos cedidos pelo 
governo. 
 

 
Entregar nos postos de saúde. 

Fonte: Autor (2019). 

 
 

 É importante informar, também, que no documento desenvolvido há dados sobre 

o impacto que causa ao ambiente o descarte de medicamentos em locais incorretos 

acrescido de informações atualizadas sobre os postos de coleta de medicamentos. 

Conforme Almeida (2017), Dantas, Silva e Fonseca (2018), o acúmulo de 

medicamentos nas residências está entre as causas de vencimento de medicamentos, 

pois não se usarão todos. Métodos de retorno as farmácias comunitárias são 

importantes, tendo em vista que, existem locais no Brasil e no exterior que reutilizam os 

medicamentos, que depois de uma avaliação do farmacêutico, direciona para outro 

paciente; caso não passe pela análise, é descartado. Os produtores de medicamentos 

também devem se conscientizar, assim como em outros países, estes podem custear 

o descarte seguro, bem como as distribuidoras possam fazer a logística reversa e as 

farmácias comunitárias serem um ponto fácil para descarte, feito pelo cidadão. Além 

disso, é relevante o controle das amostras gratuitas e que seus controles sejam 
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realizados por farmacêuticos. 

A carência de conhecimento da maneira correta de descartar os medicamentos 

é uma problemática na vida de vários cidadãos. A assistência e informação não de 

preocupação não somente da esfera municipal da saúde, como aborda também as 

esferas estadual e federal (BATISTA et al., 2019). 

Segundo Oliveira et al. (2019), no Brasil as medidas de gerenciamento de 

medicamentos ainda acontecem isoladamente sem uma interlocução entre os 

fabricantes e distribuidores de medicamentos e as companhias de coleta de resíduos. 

Porém, existem avanços propostos pela PNRS acerca da necessidade de redução na 

geração de resíduos tornando o consumo consciente. Porém, no Brasil ações efetivas 

e concretas não puderam ser observadas no Brasil. Em relação a análise de impacto 

ambiental gerado por resíduos de medicamentos, alguns países utilizaram esta 

ferramenta no gerenciamento de medicamentos. No Brasil, a análise de impacto no meio 

ambiente restringe-se as instalações das unidades fabris farmacêuticas, entretanto não 

existe aplicação dessa ferramenta no ciclo de vida medicamentoso. 

 Este trabalho visa contribuir com recomendações para oportunizar melhoras no 

processo de descarte adequado de produtos farmacêuticos domiciliares evitando os 

efeitos colaterais da farmácia e dos produtos farmacêuticos na saúde em geral e no 

meio ambiente: Conduzir uma intervenção de eliminação de medicamentos a partir do 

estabelecimento farmacêutico, aproveitando a relação produto-cliente; 

a. Fornecer recipientes para eliminação de medicamentos para as famílias, 

estimulando seu acondicionamento e posterior devolução ao receptivo dos 

pontos farmacêuticos; 

b. Instalar caixas de coleta seguras de medicamentos, ou caixas de depósito nas 

farmácias, permitindo a coleta segura durante todo o ano de sobras de 

medicamentos; 

c. Ampliar as estratégias para informar aos clientes e médicos sobre as caixas de 

depósito, bem como o conhecimento sobre os riscos do descarte incorreto 

conduzido por centros de informações sobre intoxicações e fármacos; 

d. Apresentar as instruções de práticas de descarte adequado do medicamento na 

embalagem; 

e. Criar processos colaborativos com a indústria farmacêutica, instâncias 
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legislativas, entidades médicas e ambientais e clientes para financiar o descarte 

adequado de produtos farmacêuticos não utilizados; 

f. Investir em um programa de gestão de resíduos farmacêuticos robusto, seguro 

e econômico, apoiado por uma campanha na mídia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Os medicamentos são produtos direcionados ao controle de enfermidades e o seu 

gerenciamento deve garantir que a população tenha acesso garantido aos produtos no 

tempo hábil para sua administração. Os medicamentos são extremamente relevantes 

para a população, podendo ajudar no tratamento de patologias e favorecer uma melhor 

qualidade de vida. Porém, essas substâncias podem gerar danos ambientais e a saúde 

humana, se a quantidade de medicamentos que é adquirida pelos pacientes for acima 

do usado. 

No que tange ao objetivo sobre a importância dos medicamentos para o ser 

humano, dentro da revisão de literatura, foi possivel concluir que é a indústrias que 

atende varios tipos de doenças e que geram possíveis residuos com as farmácias 

caseiras, e com a atuação do governo em programas públicos que dá acesso a vários 

tipos de medicamentos, esse número vem crescendo a cada ano. As perdas ou sobras 

de fármacos são constantes nos serviços de saúde e nos domicílios, compondo, desta 

forma, um problema, já que o descarte incorreto, especialmente no lixo comum ou rede 

de esgoto, pode contaminar o solo, oceanos e até mesmo, os lençóis freáticos. 

Na busca de dados sobre os medicamentos de maiores consumos a pesquisa 

identificou que entre os anos de 2014 e 2018 os maiores indices foram os indicados 

para dor como é o caso do Dorflex, já no estudo no último anode 2019, houve um 

aumento expressivo de 50% nos antibióticos. 

Outro ponto importante foi o levantamento bibliográfico sobre as normas e leis 

que amparam o descarte de medicamentos, evidenciando uma precariedade nos 

repasses de dados informativos. As ações de educação/comunicação com a população 

em relação aos riscos ambientais envolvendo o descarte dos medicamentos e seus 

resíduos ainda não é utilizada no Brasil. No Brasil, a população permanece descartando 

os restos de medicamentos em pias, vasos e lixo comum, já que não possuem 

informações devidas aos riscos deste descarte. Muitas vezes os pacientes descartam 

seus medicamnetos em desuso em vasos e pias sanitárias, assim como sacos de lixos 

que vão para aterros sem cuidado nenhum. 

Os estudos em relação a cartilhas acerca do descarte de medicamentos no país, 
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além de ajudar no campo de pesquisa para trabalhos posteriores, podem corroborar na 

gestão e assistência, fazendo com que gestores, profissionais e usuários repensem, 

melhorando a saúde, tanto pública ou do meio ambiente.  

Dentro do contexto de estudo todos os objetivos propostos, foram alcançados e 

quanto ao estudo que demanda maiores pesquisas e auxílio de outros profissionais na 

sua elaboração e confecção, para ser um documento ideal no que concerne o 

conhecimento sobre o descarte de medicamentos. 



41 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALENCAR, Tatiane de Oliveira Silva; MACHADO, Carla Silva Rocha; COSTA, Sônia 
Carine Cova; ALENCAR, Bruno Rodrigues. Descarte de medicamentos: uma análise 
da prática no Programa Saúde da Família. Ciência & Saúde Coletiva,  n.7:2157-2166, 
2014. 
 

ALMEIDA, Letícia de Araújo Almeida. Descarte Domiciliar de Medicamentos 
Indesejáveis. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Pública). Universidade 
Federal do Ceará. Fortaleza, 2017. 
 

ANCARA. Campanha Descarte de Medicamentos. Disponível em: 
http://ancara.com.br/campanha/. Acesso  
10 de novembro 2019. 
 

ANDRADE, Jeniffer Caroline de; OROZCO, Margarida Dueñas. Avaliação do manejo 
de medicamentos vencidos nas Farmácia e drogarias do municipio de JI-Paraná, 
Rondônia. VIII Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, Campo grande, 2017. 
 
BASILIO, Cristiani Aparecida. Um estudo sobre o descarte de medicamentos em 
Dom Pedrito/RS. Universidade Federal do Paraná, Dom Pedrito, 2016. 
 

BATISTA, Josefa de Fatima Caetano; BEZERRA, Maiane Minely dos Santos; 
SANTOS, Marcela Andrade dos. PEIXOTO, Maria do Socorro Rocha Melo; 
TORQUATO, Silvna Câmara.. Avaliação do conhecimento dos pacientes 
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