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RESUMO 

 

A presente dissertação apresenta conceitos e diretrizes operacionais para uma política 

de recolhimento de medicamentos vencidos, avariados e/ou inservíveis pós-consumo no Brasil, 

realizando um comparativo com os dispositivos legais, vigentes e propostos no País, com 

experiências internacionais. A pesquisa iniciou-se com levantamento bibliográfico nas 

legislações vigentes pertinentes ao assunto em vigor no Brasil. Utilizou-se também da leitura 

de artigos científicos, dissertações e teses relacionadas ao tema. Apresenta uma metodologia de 

natureza prática aplicada, descritiva, exploratória, quali-quanti, sendo adotada para identificar 

e analisar o panorama da Logística Reversa-LR no Brasil e no Mundo. Os métodos de pesquisa 

foram: revisão bibliográfica e documental, análise de conteúdo, documental e benchmark, além 

de busca nas bases de dados Scielo, Capes, Lilacs, Google Acadêmico e Scopus, utilizando 

termos como “resíduos de medicamentos”, “meio ambiente”, “destino final de medicamentos”, 

“logística reversa”, “fármacos e efluentes”, “medicamento vencido” e “gerenciamento de 

resíduos”, além de fontes como ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), Ministério da Saúde-MS, Ministério do 

Meio Ambiente-MMA, site oficial da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal 

Brasileiro. Para conclusão da análise e avaliação dos resultados foi realizada uma análise 

descritiva e confrontamento dos resultados com os dispositivos legais vigentes e propostos. 

Delineou-se a relação entre as causas do problema e suas disseminações no sistema, 

recomendando direcionamentos básicos operacionais para a construção de um programa de 

Logística Reversa-LR de medicamentos no Brasil. 

 

 

Palavras-chave: “Brasil”; “Gerenciamento de resíduos”; “Legislação ambiental”; “Logística 

reversa de medicamentos”; “Meio ambiente”. 
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Campus Marechal Deodoro, Federal Institute of Alagoas, Marechal Deodoro, 2019. 

 

 

ABSTRACT 

 

This manuscript presents the operational concepts and guidelines for a policy take back of 

overdue, faulty and / or post-consumption drugs in Brazil, comparing the legal panorama at 

Brazil and other countries. The research began with a bibliographical search based in scientific 

articles, dissertations and theses related to the subject and also perpassing the overview of 

legislation pertinent to the matter in force in Brazil. It presents a practical, descriptive, 

exploratory, qualitative-quantitative methodology, being adopted to identify and analyze the 

reverse logistics. The research methods were: bibliographical and documentary review, content 

analysis, documentary and benchmark, as well as searching the databases Scielo, Capes, Lilacs, 

Google Scholar and Scopus using terms such as "drug residues", "environment" , "Final 

destination of drugs", "reverse logistics", "pharmaceuticals and effluents", "overdue drugs" and 

"waste management", as well as sources such as ANVISA (Brazilian National Health 

Surveillance Agency), CONAMA (Brazilian Environmental Agency), Brazilian Ministries of 

Health and Environment and the official websites of the Federal Chamber of Deputies and the 

Brazilian Federal Senate. To conclude the analysis and evaluation of the results, a descriptive 

analysis and comparison of the results with the existing and proposed legal provisions were 

carried out. The relationship between the causes of the problem and its dissemination in the 

system was outlined, recommending basic operational guidelines for the construction of a 

reverse logistics program for medicines in Brazil. 

 

 

Keywords: "Brazil"; "Waste management"; "Environmental legislation"; "Reverse drug 

logistics"; "Environment". 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início das civilizações tem-se observado a produção de resíduos como uma 

condição do dia a dia do ser humano (KEMERICH, 2013), sendo exacerbada com a rápida 

urbanização nas cidades. Por essa razão, a nossa civilização chega ao 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 (FERREIRA, 1995). 

Exatamente com a industrialização, na segunda metade do século XX, surgiram os novos 

padrões de consumo da sociedade e os problemas causados ao meio ambiente foram agravados 

com o crescimento da produção de resíduos em ritmo superior à capacidade de absorção e 

resiliência da natureza. 

Atrelado a isso, o atual estilo de vida consumista da sociedade influencia uma produção 

exagerada de resíduos de medicamentos, passando a ser um grande problema que envolve 

questões de ordem ambiental e de saúde pública (BIRAJE et al., 2010).  

Alguns autores como Mendes (2008), Ruhoy & Daughton (2008), Roig et al. (2009) e 

Hoppe (2012) assinalam outros fatores que corroboram a gravidade do problema e são causas 

influenciadoras para a produção crescente de resíduos de medicamentos, como: apresentação 

das embalagens não condizente com a duração do tratamento; impossibilidade do 

fracionamento do produto; uso irracional de medicamentos; automedicação; interrupção ou 

mudança de tratamento; distribuição aleatória de amostras-grátis; gerenciamento inadequado 

de estoques de medicamentos; e, principalmente, a falta de orientação sobre a forma adequada 

de descarte e os perigos de saúde pública e ambiental.  

À despeito da natureza humana, dos modos de organização social, do processo de 

industrialização decorrente do sistema capitalista de produção, outro fator que influencia a 

ingestão e uso de medicamentos no mundo é o aumento da expectativa de vida (OMS, 2016) e, 

como consequência disso, o envelhecimento populacional. Com isso, é de se esperar um 

aumento do número de pessoas portadoras de doenças crônicas e/ou degenerativas, resultando 

em maior necessidade de uso de diversos tipos de medicamentos. Conforme Fanhani et al. 

(2007), esse contexto faz dos idosos grandes consumidores de fármacos, havendo aí uma 

crescente relação proporcional entre o avanço da idade e o consumo de medicamentos. 

Conforme discutido, a melhoria da qualidade de vida e o avanço da medicina 

possibilitaram o aumento da expectativa de vida, com o envelhecimento populacional, e, por 

conseguinte, com o aumentado proporcional da demanda por medicamentos. Assim, o que têm 

ocorrido paralelamente é o aumento da geração de resíduos de medicamentos, a qual os 

Governos e a sociedade devem estar preparados para gerenciar. Nesse contexto, segundo 
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Kolpin et al. (2002), Heberrer (2002), Glassmeyer et al. (2008), Carvalho et al. (2009), EAHC 

(2013), Souza e Falqueto (2015) os três locais mais frequentemente utilizados para o descarte 

dos resíduos de medicamentos de uso humano são: o vaso sanitário, a pia e o lixo doméstico. 

Uma síntese dos procedimentos regularmente citados nos vários textos da área é apresentada 

na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resíduos de medicamentos provenientes das excretas humanas, naturalemente 

descartados, e os resíduos jogados no vaso sanitário e na pia são levados pelo esgoto doméstico 

às estações de tratamento de esgoto-ETE. Porém, sendo esses compostos pouco ou nada 

biodegradáveis permanecem no lodo, contaminando o solo; e nos efluentes, contaminando os 

aquíferos. Dessa forma, destaca-se que os processos de tratamentos convencionais não 

conseguem eliminar os fármacos residuais, agravando o problema da contaminação ambiental 

(ZUCCATO et al., 2006; CARVALHO et al., 2009; EICKHOFF et al., 2009). Quando da 

utilização do lixo doméstico para descarte, os resíduos são encaminhados ao aterro sanitário, 

podendo ir parar em terrenos baldios contaminando o solo e as águas superficiais. 

A disposição por pia ou vaso sanitário aumenta a carga de resíduos de medicamentos 

para o sistema de águas residuais. Vários estudos apresentam produtos farmacêuticos aferidos 

Aterro sanitário 

Esgoto 

doméstico 

ETE 
SOLO 

Águas 
profundas 

Água 

superficiais 
Água potável 

Efluente 

Lodo 

Resíduos de medicamentos de uso humano 

Descarte 

Fonte: Autora - Adaptação de Kolpin et al. (2002), Heberrer (2002), Glassmmeyer et al. (2008), 
Carvalho et al. (2009), EAHC (2013) e Souza & Falqueto (2015). 

Lixo doméstico Excretas Vaso sanitário / Pia 

Figura 1: Formas de descarte dos resíduos de medicamentos 
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em efluentes de águas residuais tratadas e em águas receptoras de efluentes (GLASSMEYER 

et al., 2008; KOLPIN et al., 2002). A ocorrência e o destino de resíduos de medicamentos no 

ambiente aquático têm sido reconhecidos como problemas emergentes na química ambiental.  

Hoje, não existem dados suficientes sobre os reais impactos e riscos que os fármacos e 

seus contaminantes residuais representam para a saúde humana, sendo esses riscos mais 

evidentes para o meio ambiente. Mesmo assim, ambos têm efeitos preocupantes, tanto a curto 

quanto a longo prazo (EAHC, 2013, ALENCAR et al., 2014). Deve-se enfatizar a prevenção, 

pois tecnologias com capacidade de descontaminação da água ainda encontram-se em 

desenvolvimento. 

 

 

1.1. Os resíduos de medicamentos e o meio ambiente  

Investigações realizadas na Áustria, Brasil, Canadá, Croácia, Inglaterra, Alemanha, 

Grécia, Itália, Espanha, Suíça, Holanda e EUA apontam a detecção de mais de 80 compostos, 

fármacos e vários metabólitos de drogas no ambiente aquático (HEBERRER, 2002). Vale 

ressaltar que determinados fármacos demandam uma maior atenção por revelar uma grande 

interação com os organismos, mesmo em baixíssimas concentrações (na ordem de μg/L e ng/L), 

podendo produzir efeitos adversos nos seres vivos (BILA & DEZOTTI, 2003; COSTA et al., 

2014), das mais diversas espécies.  

Alguns autores como Waggott (1981) apud Eickhoff (2009), Richardson & Bowron 

(1985), Ternes (1998), Calamari et al. (2003), Fischer (2011), João (2011), Zapparoli et al. 

(2011), Pugliesi et al. (2015) e Pereira et al. (2016), em suas investigações, trazem a constatação 

de fármacos residuais no meio ambiente.  

Num estudo desenvolvido por Eickhoff et al. (2009), foi constatado, nas análises 

realizadas principalmente no meio aquático, a presença de fármacos no meio ambiente em 

vários países da Europa. Em diferentes rios da Alemanha, por exemplo, foram encontrados 36 

fármacos diferentes, dentre os quais estão os antilipidêmicos. Na Itália, em 2003, foi detectada 

a presença de 18 fármacos em 8 estações de tratamento de esgoto ao longo dos rios Po e Lombo. 

Ainda na Itália, outra investigação da contaminação do meio ambiente por resíduos de 

medicamentos, desenvolvida em 2005, comprovou a presença de fármacos como ofloxacino, 

furosemida, atenolol, hidroclorotiazida, carbamazepina, ibuprofeno, benzafibrato, eritromicina, 

lincomicina, claritromicina, analgésicos-antipiréticos, anti-inflamatórios e anti-hipertensivos 

nas nove estações de tratamento observadas durante a pesquisa.  
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Outros estudos (GIL & MATHIAS, 2005; REIS FILHO et al., 2007) também vêm 

apontando os graves problemas dos fármacos descartados indevidamente no meio ambiente. De 

acordo com Gil & Mathias (2005), a genotoxicidade, é um dos piores problemas causados pelo 

descarte inadequado dos resíduos de medicamentos no meio ambiente. A presença dos fármacos 

na água causa efeitos adversos para a saúde de todos os seres vivos, sobretudo porque 

interferem significativamente na fisiologia, metabolismo e no comportamento desses. Quando 

essas substâncias entram em contato com os organismos vivos através da água podem provocar 

a genotoxicidade, que seria a capacidade destas substâncias provocarem alterações no material 

genético, sendo essa, uma das situações mais preocupantes. 

Para Reis Filho et al. (2007), os fármacos que estão sendo descartados no meio aquático, 

em termos de periculosidade, podem causar inúmeros agravantes, dos quais destacam-se:  

 Os que são muito persistentes e os que possuem vida curta, ambos podem causar 

exposições crônicas devido à sua introdução contínua no ambiente;  

 Os medicamentos que desencadeiam efeitos fisiológicos, que deixam mais 

suscetíveis os seres vivos do ecossistema aos impactos desses compostos; 

 E os compostos, que mesmo em baixa concentração podem causar efeitos 

pronunciados devido ao mecanismo de ação sinérgica.  

Investigações têm comprovado os efeitos agudos causados pelos medicamentos nos 

organismos, contudo as pesquisas dos efeitos crônicos ainda são escassas. Normalmente, os 

efeitos ambientais dos fármacos só são observados em laboratório. Entretanto, os testes 

toxicológicos realizados em avaliação de risco têm comprovado que as concentrações de alguns 

fármacos encontradas no ambiente são suficientes para representar risco a organismos 

aquáticos, principalmente nos microcrustáceos, como no caso da Daphnia magna, que é 

alimento de inúmeros peixes (CARVALHO et al., 2009). 

Segundo Carvalho et al. (2009), outro problema pode ser detectado quando vários 

medicamentos, de diferentes composições, são descartados no meio ambiente, provocando 

maiores efeitos tóxicos do que aqueles causados por um determinado composto sozinho. Alguns 

fármacos que podem interferir no funcionamento natural do Sistema, como os medicamentos 

endócrinos, quando em contato com o ambiente aquático, contamina os peixes podendo 

ocasionar a feminização. 

Eickhoff et al. (2009), salientam que existem alguns grupos de fármacos que merecem 

uma atenção especial, dentre eles estão os antibióticos e os estrogênios. Os antibióticos 

provocam o desenvolvimento da resistência  bacteriana (LOUREIRO et al., 2016)  e os 

https://www-sciencedirect.ez133.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0048969717311592?via%3Dihub#bb0220
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estrogênios alteram o sistema reprodutivo de organismos aquáticos por desregulação endócrina, 

como já foi anteriormente salientado. Os antineoplásicos e imunossupressores, utilizados na 

quimioterapia, também são compostos que necessitam de atenção especial visto que são 

potentes agentes mutagênicos, ou seja, podem provocar danos na molécula de DNA.   

No Brasil, citam-se dois estudos: o de Borrely et al. (2012), que afirmou a presença de 

resíduos de diclofenaco, ibuprofeno e cafeína, presentes nas águas do Reservatório Billings/São 

Paulo e em estações de tratamento de esgotos; e o de Pereira et al. (2016), que apresentou em 

sua investigação a constatação de medicamentos como os anti-inflamatórios, anti-

hipertensivos, hormônios, analgésicos e até mesmo cocaína nas águas da Baía de Santos, litoral 

do Estado de São Paulo/Brasil. É importante salientar que a contaminação por essas substâncias 

acarreta a desregulação endócrina, danos em DNA e membranas. Esses fármacos e seus 

metabólitos podem se acumular em animais marinhos, sendo um meio de contaminação e 

intoxicação da população e de outros seres vivos.  

Considerando os estudos citados, constata-se que é uma realidade no País e no mundo 

a presença de fármacos como antibióticos, anestésicos, hormônios, anti-inflamatórios, entre 

outros, no meio ambiente, especialmente no meio aquático (UEDA et al., 2009).  

Contudo, um ponto deve ser revisto e discutido: a situação das Estações de Tratamento 

de Esgoto-ETEs no País, visto que a atual estrutura visa apenas a diluição para diminuição da 

carga orgânica dos efluentes, que sem tratamento adequado são descartados, possibilitando 

assim um agravamento no risco ambiental. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 64% dos 

municípios brasileiros o lixo é depositado de forma inadequada, em locais sem controle 

ambiental ou sanitário, e segundo dados publicados pelo Conselho Federal de Farmácia-

CFF/2019, no Brasil, 86% da população admite jogar resíduos de medicamentos no lixo comum 

ou no vaso sanitário, de acordo com pesquisa da Faculdade Oswaldo Cruz, ou seja, a maioria 

dos medicamentos descartados pela população vai parar no meio ambiente, sem tratamento. 

Num recente levantamento no Brasil, através de formúlários por meio de mídia 

eletrônica, utilizando metodologia Bola de Neve e com grau de confiabilidade de 90%, Quadra 

et al. (2019), constataram na amostragem que: 64% dos entrevistados praticam a 

automedicação; 66% descartam os resíduos de medicamentos no lixo doméstico; 71,9% nunca 

receberam nenhuma orientação sobre o descarte ambientalmente correto dos medicamentos; e 

95,2% são conscientes do impacto negativo no meio ambiente resultante do descarte 

inadequado dos resíduos de medicamentos.  

Como consequência à grande quantidade desses rejeitos que são produzidos todos os 

dias, os danos à saúde pública e ao meio ambiente são inevitáveis, seja no uso inadequado das 

sobras de medicamentos, causando intoxicações, ou no descartade irregular, contaminando o 

solo e os lençóis freáticos. 

A partir dessas observações, diariamente identifica-se a necessidade de debater o 

sistema de Gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde-RSS, em especial o descarte de resíduos 

de medicamentos realizado no Brasil, especificamente os resíduos pós-consumo.  

Busca-se responder: O que acontece com os medicamentos vencidos ou deteriorados no 

pós-consumo no Brasil? Onde esses medicamentos pós-consumo são descartados? Qual a 

destinação final? Há efetiva ação para evitar que esses rejeitos contaminem os solos e os 

mananciais hídricos brasileiros? 

Partindo dessas indagações, entende-se que no País existe uma lacuna nos dispositivos 

legais relativos à temática, visto que não há especificamente uma diretriz para o descarte 

ambientalmente correto dos resíduos de medicamentos no pós-consumo, além de não poder 

deixar de citar o crescimento vertiginoso da indústria farmacêutica, que é contínuo e 

ascendente, acarretando um aumento na produção de resíduos de medicamentos. 

Diante dessas informações ecotoxicológicas anteriormente citadas, e com o intuito de 

evitar que o destino dos medicamentos vencidos, avariados e/ou inservíveis seja o lixo 

doméstico comum e, consequentemente os aterros sanitários, esta pesquisa entende que há a 

necessidade de sugerir direcionamentos básicos para a construção de uma proposta de diretrizes 
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operacionais para um programa de Logística Reversa-LR de medicamentos pós-consumo no 

Brasil, realizando um comparativo com os dispositivos legais, vigentes e propostos no País, 

com experiências internacionais. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Propor diretrizes operacionas para um programa de Logística Reversa-LR de 

medicamentos pós-consumo no Brasil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar e analisar o panorama da LR no Brasil; 

 Averiguar a existência de dispositivos legais no Brasil relacionados 

especificamente com a LR de medicamentos; 

 Catalogar projetos de leis em trâmite na Câmara dos Deputados Federais e no 

Senado Federal Brasileiro; 

 Identificar e analisar o panorama da LR de medicamentos na Suécia, França, 

Austrália, Portugal, Espanha, EUA e México, como benchmark para uma 

proposta brasileira; 

 Compilar os direcionamentos básicos dos projetos de leis em tramitação no País, 

referentes à temática; 

 Reunir, analisar e sistematizar direcionamentos básicos para um programa de 

recolhimento de medicamentos vencidos, avariados e/ou inservíveis no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

4.1. Material e Método 

A presente pesquisa identificou, reuniu, analisou, compilou e sistematizou 

direcionamentos básicos para a construção de uma proposta de diretrizes operacionais para um 

programa de LR de medicamentos pós-consumo no Brasil, com ampla observação da extensa 

pesquisa bibliográfica e firme base descritiva, oferecendo aos legisladores elementos para o 

desenvolvimento de uma Política de LR de medicamentos no País.  

Tais diretrizes proporcionarão uma visão mais ampla do assunto, e poderão ser 

utilizadas como ponto de partida nas discussões sobre a temática, auxiliando nas tomadas de 

decisões.  

Para essa pesquisa será utilizada a classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde-

RSS indicada pelo CONAMA e a pela ANVISA, onde estabelecem 05 (cinco) Grupos, de A a 

E, interessando específicamente o Grupo B, onde se enquadram os medicamentos, por sua 

condição de substâncias químicas. 

 

 

4.2. Tipo e Método 

A pesquisa apresenta uma epistemologia positivista, buscando as causas dos fenômenos, 

a explicação dos fatos pelos seus condicionantes e antecedentes, tendo o próprio objeto 

observado como fonte do conhecimento. É uma pesquisa descritiva, exploratória, 

compreendendo uma etapa qualitativa e outra de caráter quantitativa, sendo prática de natureza 

aplicada. Utilizou apreciação documental, de conteúdo e benchmark para a análise dos dados. 

A etapa qualitativa foi empregada na identificação, compilação, análise, sistematização 

e confronto das informações coletadas nos dispositivos legais, projetos de leis e documentos. 

A etapa quantitativa utilizada na coleta de dados secundários, teve como finalidade a 

identificação, reunião, análise e confrontamento dos dados em relação ao mercado da indústria 

farmacêutica no Brasil e no mundo.  

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007), pesquisa descritiva ocorre quando se 

registram, analisam e correlacionam fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2007), por meio de pesquisas descritivas procura-se 

descobrir com que frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações e conexões com outros fenômenos. 

Ainda para Cervo, Bervian e da Silva (2007), a pesquisa exploratória não requer a 

formulação de hipótese para ser testada. Ela se restringe a definir objetivos e buscar mais 



25 
 

informações sobre determinado assunto de estudo. Portanto, ela é o passo inicial para dessa 

pesquisa. 

Na pesquisa quantitativa são empregados instrumentos quantificáveis, tanto na coleta 

como no tratamento dos dados, tendo como finalidade medir relações entre as variáveis, pois 

mede e quantifica os resultados da investigação.  

Na pesquisa qualitativa pretende-se compreender, baseando-se em informações, a 

realidade de certos eventos, partindo do dissernimento dos atores sociais envolvidos (CERVO, 

BERVIAN, DA SILVA, 2007), facilitando a compreensão da natureza de um fenômeno social. 

Portanto, a presente pesquisa apresenta uma natureza quali-quanti. 

Na pesquisa prática os conhecimentos gerados são dirigidos à solução de problemas 

específicos e de natureza aplicada, onde a motivação tem foco no conhecimento para aplicar os 

resultados. Segundo Barros & Lehfeld (2007), o objetivo é “construir para fins práticos, visando 

à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

A análise documental consiste na investigação para compreensão das informações 

contidas em vários documentos, como: produção de parlamentares; produções da área jurídica 

e informações de indicadores estatísticos. 

A análise de conteúdo visa analisar a comunicação, aquilo que está posto, seja em 

documentos oficiais, cartas, relatórios, chamadas publicitárias entre outros. 

A análise de benchmark visa comparar as mais variadas experiências, analisando os 

pontos fortes e fracos. É utilizada nesse estudo para melhor percepção das práticas mundiais de 

Logística Reversa-LR de medicamentos pós-consumo. Partindo-se dessa premissa, o 

benchmark possibilita adaptar as informações coletadas, proporcionando melhorias para a 

construção de uma nova proposta. 

Os métodos de pesquisa foram: revisão bibliográfica e documental, busca nas bases de 

dados Scielo, Capes, Lilacs, Google Acadêmico e Scopus, utilizando termos como “resíduos 

de medicamentos”, “meio ambiente”, “destino final de medicamentos”, “logística reversa”, 

“fármacos e efluentes”, “medicamento vencido” e “gerenciamento de resíduos”, além de fontes 

como ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente), Ministério da Saúde-MS, Ministério do Meio Ambiente-MMA, site oficial da 

Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal Brasileiro. Outras bases foram 

consultadas: http://www.teses.usp.br/ (disponibiliza parte da produção intelectual, ou seja, das 

dissertações e teses defendidas na USP); http://dedalus.usp.br/ (contém dados bibliográficos 

dos acervos das 38 bibliotecas que compõem o Sistema Integrado de Biblioteca da USP); 

http://bdtd.ibict.br/vufind/ (catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas -dissertações e 

http://www.teses.usp.br/
http://dedalus.usp.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
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teses); http://pesquisa.bvsalud.org (Portal Regional da BVS – Informação e Conhecimento para 

a Saúde);  http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/   (periódicos da Fiocruz); Site official da Câmara 

dos Deputados Federais (https://www.camara.leg.br/) e do Senado Federal Brasileiro 

(https://www12.senado.leg.br/hpsenado). 

Sendo identificados, na pequisa bibliográfica, 1639 documentos com diversas 

abordagens sobre a temática, resultando no refinamento de 131 documentos que embasaram a 

redação da dissertação. Especificamente em relação aos Projetos de Lei-PLs, só foram 

considerados aqueles que tratavam sobre LR de medicamentos de uso humano pós-consumo. 

Para a execução do levantamento das informações referentes aos objetivos específicos foi 

adotado um protocolo de pesquisa (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Protocolo de pesquisa 

Objetivo Geral 

Propor diretrizes operacionas para um programa de LR de medicamentos pós-consumo no Brasil 
 

Cenários Pesquisados 

Panorama da 

LR no Br 

Dispositivos legais de 

LR de Med no Br 

PLs da Câmara dos Deputados Federais 

e Senado Federal Br 

Panorama Mundial 

da LR de Med.  

 

Coleta de Informações e Dados 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 
 

Desenvolvimento 

Análise Quali Análise Quali - Quanti 

 

Análise 

Documental Conteúdo Benchmark 

 

Conclusão 

Análise descritiva com confrontamento dos resultados com os dispositivos legais virgentes e propostos, com 

delineamento da relação entre as causas do problema e suas disseminações no Sistema. 

Fonte: Autora 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida em 07 (sete) etapas (Figura 3), tendo sua conclusão obtida 

por intermédio da análise descritiva e documental, resultante do confrontamento das 

informações compiladas. 

 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
https://www.camara.leg.br/
https://www12.senado.leg.br/hpsenado
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Figura 3: Etapas da metodologia para o desenvolvimento da pesquisa 

Etapa 1 - Levantamento 
bibliográfico sobre o impacto 
do descarte inadequado dos 

resíduos de medicamentos 
no meio ambiente. 

Etapa 2 - Identificação e 
análise do panorama da 
Logística Reversa-LR no 
Brasil; Averiguação da 

existência de dispositivos 
legais no Brasil 
relacionados 

especificamente com a LR 
de medicamentos. 

Etapa 3 - Catalogação dos 
PLs em trâmite na Câmara 

dos Deputados Federais e 
no Senado Federal 
Brasileiro. 

Etapa 4 - Identificação e 
análise dos programas de 

LR de medicamentos na 
Suécia, França, Austrália, 
Portugal, Espanha, EUA e 

México. 

Etapa 5 - Reunião, 
análise e sistematização 
dos direcionamentos 

básicos para um 
programa de recolhimento 
de medicamentos 

vencidos, avariados e/ou 
inservíveis no Brasil, 
identificados nos PLs em 

trâmite na Câmara dos 
Deputados Federais e no 
Senado Federal 

Brasileiro. 

Etapa 6 - Compilação dos 
direcionamentos básicos 
dos PLs em tramitação no 

País para a construção de 
uma diretriz para um 
programa de recolhimento 

de resíduos de 
medicamentos no Brasil. 

Etapa 7 - Confrontamento 
das informações obtendo o 

objetivo geral da pesquisa. 

Análise Documental, 
Conteúdo e 
Benchmark. 

Análise Qualitativa. 

Análise Quali -  Quati. 

Análise descritiva 
 

Conclusão da 

Pesquisa. 

Fonte: Autora 
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A pesquisa iniciou-se com o levantamento bibliográfico sobre o impacto do descarte 

inadequado dos resíduos de medicamentos no meio ambiente, com foco em pesquisas no Brasil 

e em outros países. 

Na etapa 2, buscou-se a identificação e análise do panorama da Logística Reversa-LR 

no Brasil, observando os dispositivos legais específicos para essa prática, como a Lei nº 

12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Decreto nº 7.404/2010, 

Decreto nº 9.177/2017 e a Minuta de um Decreto proposto para instituir a LR de Medicamentos 

Descartados pelo Consumidor, disponibilizada pelo Ministério do Meio Ambiente-MMA para 

consulta pública no dia 19/11/2018. Ainda nessa etapa, ocorreu a averiguação da existência de 

dispositivos legais no Brasil, relacionados com à LR de medicamentos, nas esferas Distritais, 

Estaduais e Municipais. Houve ainda a análise mercadológica de consumo da indústria 

farmacêutica no Brasil e no mundo.  

Na etapa 3, objetivou-se saber o interesse dos legisladores federais brasileiros quanto à 

temática, realizando pesquisa, identificação e catalogação dos PLs em trâmite na Câmara dos 

Deputados Federais e no Senado Federal Brasileiro. 

Na etapa 4, optou-se pela investigação de experiências mundiais já consolidadas, 

procedendo-se a identificação e análise dos programas de LR de medicamentos na Suécia, 

França, Austrália, Portugal, Espanha, EUA e México. 

A etapa 5, consistiu na reunião, análise e sistematização dos direcionamentos básicos 

para um programa de recolhimento de medicamentos vencidos, avariados e/ou inservíveis no 

Brasil, identificados nos PLs em trâmite na Câmara dos Deputados Federais e no Senado 

Federal Brasileiro. 

Na etapa 6, efetuou-se o refinamento das informações, realizando a compilação dos 

direcionamentos básicos dos PLs em tramitação no País para a construção de uma diretriz para 

um programa de recolhimento de resíduos de medicamentos no Brasil. 

Por fim, na etapa 7, foi realizado o confrontamento das informações alcançando-se o 

objetivo geral da pesquisa. 
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Para uma melhor visualização e compreensão dos aspectos metodológicos da pesquisa, 

foi elaborado o quadro 1, a seguir. 

 

 

Quadro 1: Demonstrativo dos aspectos metodológicos da pesquisa 

Postura 

Epistemológica 

Natureza da 

Pesquisa 

Quanto aos 

Objetivos da 

Pesquisa 

Tipo de 

Delineamento da 

Pesquisa 

Amostra (tamanho, forma de 

seleção) 

Positivista 
Prática 

Aplicada 

Descritiva 

Exploratória 

Quali-Quanti 

Bibliográfica 

Documental 

 

1639 produtos obtidos na busca 

(entre todos os tipos), o refinamento 

resultou na utilização 131 produtos. 

Instrumentos de Coleta de Dados 

Técnica de 

Análise de 

Dados 

Conclusão da Análise e 

Avaliação dos 

Resultados 

Bibliográfico; 

Documental com busca nas bases de dados SCIELO, CAPES, 

LILACS, GOOGLE ACADÊMICO, SCOPUS - “resíduos de 
medicamentos”, “meio ambiente”, “destino final de medicamentos”, 

“logística reversa” e “gerenciamento de resíduos”, além de fontes 

como ANVISA, MS, MMA, site oficial da Câmara dos Deputados 

Federais e do Senado Federal Brasileiro; 

Outras bases; http://www.teses.usp.br/, http://dedalus.usp.br/, 

http://bdtd.ibict.br/vufind/, http://pesquisa.bvsalud.org,  

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/, https://www.camara.leg.br/ e 

https://www12.senado.leg.br/hpsenado. 

Análise 

documental 

conteúdo 

benchmark 

 

Análise descritiva 

Posterior confrontamento 

dos resultados com os 

dispositivos legais 

referentes à temática. 

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teses.usp.br/
http://dedalus.usp.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://pesquisa.bvsalud.org/
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
https://www.camara.leg.br/
https://www12.senado.leg.br/hpsenado
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5. ATORES INSTITUCIONAIS NO BRASIL 

Das diversas imputações que tem o Presidente da República, uma delas é resguardar a 

Constituição Federal da República, que é o agrupamento das regras de governo que norteia o 

ordenamento jurídico do País. A Constituição Federal-CF/88 em sua sétima versão, marcou o 

processo de redemocratização do País, após o período de regime militar (1964-1985). 

Considerando que este trabalho faz apologia às atividades de vários atores institucionais do 

cenário brasileiro, qualifica-se no Quadro 2 cada um destes atores citados na pesquisa.  

 

 

Quadro 2: Qualificação dos atores institucionais no Brasil 

Atores institucionais no Brasil 

Poder 

Legislativo 

Congresso Nacional: órgão constitucional que opera, em nível federal, 

ordenando e aprovando leis, administrando e avaliando, além de fiscalizar o 

Estado Brasileiro. O Congresso é composto por duas Casas: a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal, que representam as 27 unidades federativas e 

buscam equilibrar o peso político nessas. 

Poder 

Executivo 

 

Presidência da República: ocupada pelo chefe do Estado e de governo da 

República Federativa do Brasil. O regime constitucional adotado no País é o 

presidencialismo. 

 

Ministério do Meio Ambiente (MMA): responsável pela política de meio 

ambiente no País. 

CONAMA: é um órgão colegiado brasileiro ligado ao MMA, adota medidas 

de natureza consultiva e determina sobre o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. Composto por representantes do governo federal, estadual e 

municipais, representantes de empresários e de ONG’s, além de integrantes 

da sociedade civil organizada. Estabelece regras e critérios para o 

licenciamento ambiental e delibera modelos de controle para a poluição 

ambiental. 

 

Ministério da Saúde (MS): setor governamental responsável pela 

administração e manutenção da saúde no País. 

ANVISA: agência reguladora, autarquia de regime especial, vinculada ao MS. 

Exerce o controle sanitário de todos os produtos e serviços nacionais e 

importados, submetidos à vigilância sanitária, tais como medicamentos, 

alimentos, cosméticos, saneantes, derivados do tabaco, produtos médicos, 

sangue, hemoderivados e serviços de saúde. 

CFF 
Órgão representante do profissional farmacêutico, criado em 1960, que tem 

entre suas atribuições, expedir resoluções. 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, fundada em 1940, responsável 

pela normalização técnica no País. 
Fonte: Adaptado pela autora. 
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6. MARCO REGULATÓRIO 

No Brasil, o correto descarte dos resíduos de medicamentos é normatizado por 

dispositivos legais, que buscam munir os geradores dos resíduos com ferramentas para que 

possam dar ao resíduo a disposição final adequada, sem impactar negativamente o meio 

ambiente. Para tal entendimento, foi elaborado um marco regulatório, exposto na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta pesquisa, inicia-se o marco regulatório com o artigo 196 e o artigo 225 da 

Constituição Federal (1988), respectivamente: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação” e “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 

1988 1989 1991 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2016 2017 2018 

 

ANVISA RDC nº 
44 - Farmácias 

e drogarias 
podem aceitar 

os 
medicamentos 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações”. Baseado nisso, 

foi impetrado no ano de 1989, no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 354, porém, em 1991, 

sob a mesma autoria, essa proposta originou o Projeto de Lei Federal nº 203, que já considerava 

a necessidade de acondicionamento, coleta, tratamento e transporte específico para os resíduos 

de serviços de saúde. Em 2004, o Conselho Federal de Farmácia-CFF, editou a Resolução nº 

415, trazendo as atribuições do farmacêutico no gerenciamento dos resíduos dos serviços de 

saúde. Naquele mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA edita a RDC 

nº 306, estabelecendo o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de saúde, sendo 

nesse mesmo ano, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT a NBR 

10.004 - sobre a classificação dos resíduos sólidos. No ano seguinte, em 2005, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA edita a RDC nº358, esta, harmônica à RDC nº 

306/ANVISA, dispõe sobre o tratamento final dos resíduos de serviços de saúde.  

No ano de 2006, a ANVISA edita a RDC nº 80, autorizando o fracionamento de 

medicamentos nas drogarias. Com isso, as receitas seriam atendidas exatamente como as 

prescrições determinam, evitando assim as sobras. Infelizmente essa prática ainda é rara nesses 

estabelecimentos, pois a referida RDC não torna o fracionamento uma obrigatoriedade. Em 

2008, o Conselho Federal de Farmácia-CFF edita a Resolução nº 481, dispondo as atribuições 

do profissional farmacêutico nas atividades de meio ambiente, segurança de trabalho, saúde 

ocupacional e responsabilidade social. Seguindo a cronologia, chega-se ao ano de 2009, quando 

a ANVISA edita a RDC nº 44, que trata das boas práticas farmacêuticas em farmácias e 

drogarias. Ao observar o artigo 93 dessa RDC constata-se a sugestão de que às farmácias e 

drogarias podem coletar medicamentos vencidos, inservíveis e/ou avariados descartados pela 

população, colocando a farmácia como um centro de saúde avançado nas comunidades, que 

não só tem por objetivo a comercialização, mas também a ação educativa, trabalhando junto à 

população, além do uso racional de medicamentos, a extrema importância do descarte 

ambientalmente correto dos resíduos de medicamentos. Porém, chama-se atenção para o fato 

de ser apenas uma sugestão e não uma determinação, ficando assim, a sugestão, esquecida pelos 

estabelecimentos. 

Através da Lei nº 12.305/2010 fica aprovada pela Câmara dos Deputados Federal do 

Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos-PNRS, sugerindo que a responsabilidade, na 

questão dos resíduos sólidos, pela coleta, tratamento e destinação final seja compartilhada 

(BRASIL,2010B; MARCHI, 2011). Faz-se necessário frisar que esta Lei advém do Projeto de 

Lei nº 203/1991, representando dezenove anos de trabalho e pesquisa sobre a gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil.  
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A ABNT, em 2016, publicou a NBR 16457, que trata dos procedimentos aplicáveis às 

atividades de LR de medicamentos descartados pelo consumidor. Em termo gerais, essa NBR 

trata específicamente de observações das etapas do processo de descarte: Armazenamento 

temporário; Coleta; e Transporte de medicamentos de uso humano provenientes de domicílios, 

descartados pelo consumidor. 

A PNRS é regulamentada pelo Decreto nº 7.404 do mesmo ano, porém, sete anos mais 

tarde, apenas em 2017, com a publicação do Decreto nº 9.177, ocorre a regulamentação do seu 

artigo 33, que se refere à Logística Reversa-LR. 

Para compreensão da LR, faz-se necessário considerar o ciclo de vida de um 

medicamento: pesquisa para a concepção, fabricação e distribuição para farmácias/drogarias, 

chegando por fim ao consumidor. Lembrando que esse vem gradativamente aumentando sua 

expectativa de vida e, consequentemente, aumentando o quantitativo de medicamentos 

utilizados.  

Por fim, no marco regulatório desta pesquisa, cita-se a RDC nº 222, editada em 2018 

pela ANVISA, que substituiu a RDC nº 306/2004, trazendo o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de saúde, demonstrando uma preocupação com os riscos ambientais 

e sanitários, e atrelando aos serviços de saúde a responsabilidade pelo gerenciamento dos 

resíduos gerados por esses. O intuito desta resolução é reduzir a produção de resíduos perigosos 

e acidentes decorridos pela exposição gerada em consequência de seu descarte inadequado. 

Outro ponto que a RDC nº 222/2018 reafirma é a obrigatoriedade, para todo o gerador 

de resíduo, da elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde-PGRSS, que é definido como o documento que assinala e apresenta as ações relativas ao 

manejo dos resíduos sólidos. É importante lembrar que a finalidade principal do PGRSS é a 

minimização ou a não produção dos resíduos. Ressalta-se a falta de orientação para o 

consumidor final, deixando em aberto a ação no pós-consumo para resíduos de medicamentos 

provenientes do uso domiciliar.  
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7. LOGÍSTICA REVERSA-LR 

A preocupação ambiental é cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. A 

aceitação pública de uma empresa passa pela avaliação da relação de respeito da mesmo com o 

meio ambiente.  Nesse cenário, uma das ferramentas utilizadas para minimizar os impactos 

negativos causados ao meio ambiente pelos seus resíduos é a prática da “Logística Reversa-

LR” (LEITE & PAWLOWSKY, 2005). 

O processo de LR tem seu início exatamente na chegada do produto ao consumidor final 

e, quando bem conduzido, colabora para a proteção ao meio ambiente, além de proporcionar a 

redução dos custos, retenção de clientes e fortalecimento da imagem empresarial perante o 

mercado (LIVA et al., 2002; RICHEY et al., 2005; MUELLER, 2005; LEITE, 2009; 

GUARNIERI, 2011). 

Essa prática objetiva o retorno dos produtos descartados pela população para o meio 

onde foi produzido, visando reaproveitar e reutilizar partes desses na cadeia de valor da 

empresa, protegendo assim o meio ambiente da degradação causada pelo descarte aleatório. 

Dessa forma, impulsionadas pelos dispositivos legais, as empresas têm objetivado reaproveitar 

e reciclar produtos e materiais (SRIVASTAVA, 2008; LEITE, 2009; LAMBERT et al., 2011; 

ZHANG et al., 2011;  MELO JÚNIOR et al., 2013), favorecendo a sustentabilidade ambiental 

e econômica da empresa. 

Segundo Aurélio & Henkes (2015), entre as ações que devem ser desenvolvidas para 

minimizar o descarte de compostos de fármacos no meio ambiente está o gerenciamento dos 

resíduos dos medicamentos. A gestão de medicamentos pós-consumo passa pela necessidade 

de disponibilização de equipamentos e educação ambiental para a destinação adequada dos 

medicamentos não utilizados pela população. Nesse sentido, pode-se trazer para o centro da 

discussão a inserção de práticas de LR como contribuinte para a efetiva gestão de resíduos 

sólidos.  

A LR aborda o planejamento, a operação, o controle do fluxo e as informações relativas 

ao retorno dos bens pós-consumo ao ciclo produtivo ou de negócio (GUARNIERI, 2011). 

Objetiva a redução do descarte de resíduos, diminuição do despejo aleatório desses no meio 

ambiente e consequentemente minimiza a degradação ambiental. Entretanto, visto o baixo 

retorno financeiro para a indústria farmacêutica, percebe-se o pouco interesse pelo assunto 

(RAVI, 2005). 

Como dito anteriormente, a LR pode contribuir e promover a correta destinação final 

dos resíduos de medicamentos utilizados pela população em nível domiciliar, por meio da 
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restituição desse tipo de resíduo ao setor empresarial, que se torna responsável pela destinação 

final ambientalmente adequada. (AURÉLIO et al., 2014). 

 

 

7.1. Panorama Mundial 

No mundo inteiro, vários países têm se mostrado preocupados com o impacto ambiental 

negativo resultante do descarte inadequado dos resíduos de medicamentos. Objetivando 

minimizar os riscos e agravos à saúde e ao meio ambiente, países como: Suécia, França, 

Austrália, Portugal, Espanha, EUA e México implantaram programas de gerenciamento de 

resíduos, no sentido de estruturar a destinação final ambientalmente correta, a fim de minimizar 

a presença de fármacos no meio ambiente (DAUGHTON, 2003a, 2003b & 2003c; HUBBARD, 

2007). Na Tabela 1 é disposto o ranking dos 05 (cinco) países analisados na pesquisa com 

relação ao mercado farmacêutico mundial, expondo a projeção da evolução para 2022. Chama-

se atenção para o fato de que Suécia e Portugal, não configuram posição nas 20 (vinte) primeiras 

classificações do ranking e, mesmo assim, implantaram um programa de gerenciamento de 

resíduos de medicamentos pós-consumo. Para melhor entendimento, no Quadro 3 estão 

condensados os exemplos dos programas utilizados nos referidos países. 

 

 
Tabela 1: Mercado farmacêutico mundial 

Ranking mundial 

País 2012 2017 2022 

Suécia - - - 

França 5º 5º 6º 

Austrália 13º 14º 14º 

Portugal - - - 

Espanha 9º 9º 10º 

EUA 1º 1º 1º 

México 15º 15º 16º 
Fonte: Interfarma - https://www.interfarma.org.br/guia/guia- 2018/dados_do_setor#mercado 

_farmaceutico_mundial . Acesso 28 mar. 2019, com atualização em 09 abr. 2019. 

 

 

Inciativas legais foram tomadas pelos Estados-Membros da União Europeia 

(Comunidade Européia-CE), a fim de garantir um alto grau de proteção ao meio ambiente, a 

exemplo da Diretiva 94/62/CE e suas alterações, que visa, entre outras coisas, promover a 

reciclagem e reutilização dos resíduos de embalagens. No ano de 2000, a CE editou a Decisão 

da Comissão 532, apresentando a diferença entre “produtos farmacêuticos” e “medicamentos”, 

https://www.interfarma.org.br/guia/guia-%202018/dados_do_setor#mercado _farmaceutico_mundial
https://www.interfarma.org.br/guia/guia-%202018/dados_do_setor#mercado _farmaceutico_mundial
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deixando claro que resíduos de medicamentos citotóxicos e citostáticos são classificados como 

resíduos perigosos. Chegando ao ano de 2004, a Diretiva 27/CE estabelece que as embalagens 

de produtos medicinais de uso humano deverão conter informações sobre o descarte dos 

medicamentos ou de seus resíduos. 

Na Suécia, em 1970, foi implantado o programa Apoteket, que tem o seu financiamento, 

para o descarte dos resíduos de medicamentos, efetuado pelo governo federal. Atualmente, este 

programa apresenta uma adesão de 100% das farmácias, além de outros serviços de saúde. Os 

resíduos de medicamentos pós-consumo recolhidos são incinerados. Foi criado também um 

banco de dados sobre os possíveis efeitos ambientais de vários medicamentos. Estudos estão 

sendo realizados para expandir este banco de dados da Classificação Ambiental Sueca de 

Produtos Farmacêuticos para o plano internacional (LUBICK, 2010). 

 

 

Quadro 3 – Logística Reversa no Mundo 

SITUAÇÃO MUNDIAL 

País Programa 
Ano 

Início 
Sistema Financiamento Tratamento Reciclagem 

Suécia APOTEKET 1970 
Coletores 

específicos 
Governo Federal Incineração - 

França CYCLAMED 1993 
Coletores 

Específicos 

Indústria 

Farmacêutica 

Incineração 

Aproveitamento 

energético 

Embalagens 

Portugal VALORMED 1997 

Coletores 

Específicos 
Indústria 

Farmacêutica 

Incineração 

Aproveitamento 

energético 

Embalagens 

Austrália RUM 1999 
Coletores 

Específicos 
Governo Federal Incineração Embalagens 

Espanha SIGRE 2002 
Coletores 

Específicos 
Indústria 

Farmacêutica 
Incineração Embalagens 

EUA 
Em 

Construção 
2003 

Correios – Vários 

programas por 

todo o País 
TACK-BACK 

PROGRAMS 

Governo Federal 

/ Correios / 

Indústria 
Farmacêutica 

Incineração - 

México SINGREM 2008 
Coletores 

Específicos 

Indústria 

Farmacêutica 

Esmagamento 

com destruição 

térmica e 

aproveitamento 

energético 

- 

Fonte: Adaptado pela autora – 08/08/2018 

 

 

Na França, desde 1993 o programa utilizado é o Cyclamed, Sistema de recolhimento de 

Medicamentos Não Utilizados (MNU), mesmo nome da instituição que o idealizou, sendo 

considerada uma eco-organização. Cumprindo com os dispositivos legais em vigor no País e os 
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da CE, a indústria farmacêutica francesa é responsável por eliminar os resíduos de 

medicamentos pós-consumo, objetivando eliminar os riscos sanitários e ambientais 

provenientes desses resíduos. Realiza trabalhos de conscientização e comunicação com a 

população e profissionais de saúde, e por meio de incineração visa o aproveitamento energético. 

Com relação aos resíduos de medicamentos, só são coletados especificamente os resultantes 

dos domicílios.  

Em Portugal, a Valormed, criada em 1997, é uma empresa que tem a responsabilidade 

da gestão dos resíduos de medicamentos e suas embalagens, recolhendo medicamentos 

provenientes do uso domiciliar em todo o território português. Promove a reciclagem das 

embalagens, com a destinação final dos resíduos de medicamentos através da incineração com 

valorização enérgética. 

Fora da União Europeia destaca-se a Austrália, que em 1999 implantou o programa de 

recolhimento de resíduos de medicamentos Australia Return Unwanted Medicines-RUM, 

atrelando às farmácias a responsabilidade de receberem esses resíduos pós-consumo. O custeio 

do programa é coberto pelo governo federal e tem contribuição da indústria farmacêutica, 

apresentando uma participação de 100% das farmácias. Um fato observado é a baixa adesão da 

população. Porém, o programa RUM oferece uma boa quantidade de informações qualitativas 

e quantitativas referentes às razões pelas quais os medicamentos estão sendo descartados. 

Na Espanha, o programa de logística reversa de medicamentos existe desde 2002, 

operacionalizado pelo Sistema Integrado de Gerenciamento de Lixo-SIGRE, financiado pela 

indústria farmacêutica. Conforme a Diretiva 94/62/CE, há a reciclagem das embalagens, 

favorecendo a diminuição desses resíduos, além de apoiar pesquisas para a redução do tamanho 

das embalagens e do peso dos medicamentos. Utiliza a incineração sem conversão energética. 

Nos Estados Unidos, mesmo com vários programas de coletas - Take-Back Programs - 

pode-se verificar a falta de um programa unificado nacionalmente de logística reversa de 

medicamentos pós-consumo (DAUGHTON, 2003a & 2003b; LUBICK, 2010). Devido à falta 

de uma legislação de âmbito nacional, esses programas se proliferaram em todo o território 

norte-americano (HUBBARD, 2007). Nesse contexto, o governo federal desenvolveu um 

arcabouço de diretrizes com recomendações para a população. Um modelo único encontra-se 

em construção, podendo ser observadas iniciativas nos diversos estados americanos.  

Já América Central, o México apresenta o programa SINGREM, criado em 2007 com 

atividades iniciadas em 2008, pela indústria farmacêutica com o apoio do governo federal. Visa 

a gestão e a disposição final dos resíduos de medicamentos e suas embalagens do pós-consumo. 

Para tanto trabalha com planos de expansão nacional. 
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7.2. Logística Reversa-LR no Brasil 

Segundo o artigo 13 do Decreto nº 7.404/2010, que regulamenta a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos-PNRS, Logística Reversa-LR é definida como: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em 

outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 

independentemente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos. 

 

Em uma explicação simples, Logística Reversa-LR é o retorno dos produtos para os 

fabricantes, após a utilização pelos consumidores. Com isso, espera-se impedir ou minimizar 

os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de resíduos de agrotóxicos e 

embalagens, óleos lubrificantes e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, 

mercúrio e de luz mista, pilhas e baterias, pneus e produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes. Além de vários produtos cuja embalagem, após o uso, seja considerada resíduo 

perigoso.  

 

 

7.3. Panorama Brasil 

Em 2004, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, projetou que em 2050 

os idosos representarão aproximadamente 30% da população brasileira, chegando a expectativa 

de vida ao patamar de 81,3 anos. Fato esse que levará o País a apresentar uma pirâmide 

populacional semelhante aos países Europeus (CARVALHO, 2003). Ainda segundo o IBGE 

(2016), de 2015 para 2016 a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passou de 75,5 para 

75,8 anos, ou seja, a população cresce e vive mais, com isso ela consome, e quanto mais se 

consome, mais se produz resíduos.  

No Brasil, os indicadores do Relatório Anual Sindusfarma/SP apontam que, no ano de 

2017, foram vendidas, no mercado farmacêutico, 3,9 bilhões de caixas de medicamentos. Um 

incremento de 5,73% sobre 2016, com um crescimento, em reais, na ordem de 11,73%, na 

comparação com os resultados do ano anterior, representando, aproximadamente, 2% do 

mercado global. Segundo a mesma fonte, no ano de 2018 foram vendidas um pouco mais de 

4,1 bilhões de caixas de medicamentos no País.  

De acordo com dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - 

INTERFARMA/BR - Em 2017, o Brasil subiu duas posições, ficando no 6º lugar no ranking 

do mercado farmacêutico mundial. Os dados sugerem que em 2022 o País assumirá o 5º lugar 

da classificação. 
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Dados expostos na Figura 5 mostram que mesmo diante de uma forte recessão, uma das 

consequências da crise econômica que assolou o País de meados de 2014 até 2017 (FILHO, 

2017), o mercado farmacêutico brasileiro continuou num crescente, demonstrando o aumento 

do consumo e, consequentemente, a produção aumentada de resíduos de medicamentos. 

 

 

Fonte: Sindusfarma - http://sindusfarma.org.br/cadastro/index.php/site/ap_indicadores - acesso 28 mar. 2019 

 

 

Na mídia globalizada, constatam-se inúmeras matérias assinalando o descarte 

inadequado de resíduos de medicamentos nas vias públicas, em terrenos baldios e à beira das 

estradas. Em alguns casos, devido à especificidade e quantidade, nota-se que não são somente 

resíduos provenientes de lixo doméstico, e mesmo assim, camuflados, são despejados 

aleatoriamente no meio ambiente.  

Dessa forma, o descarte inadequado dos resíduos de medicamentos tem produzido 

passivos ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a 

qualidade de vida das atuais e futuras gerações. (BRASIL, 2006).  
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7.4. Logística Reversa- LR de medicamentos no Brasil 

No País, a LR é citada como tendo o seu início, mesmo que discreto, em meados de 

1998, sendo as primeiras ações centralizadas mais precisamente a nível de sul e sudeste, com a 

disponibilização de recipientes específicos em drogarias. Essas ações surgiram em forma de 

parcerias entre prefeituras, universidades e redes de farmácias. Apesar da existência de uma 

legislação correlata, direcionada à indústria, distribuição e comercialização, a legislação 

vigente no País não contempla de forma especifica o descarte de medicamentos pela população 

em geral (ALVARENGA & NICOLETTI, 2010; MACHADO & BINSFELD, 2013; 

OLIVEIRA et al., 2015). 

Dessa forma, pode-se afirmar que atualmente o País é carente de um dispositivo legal 

específico que trate sobre o gerenciamento dos resíduos de medicamentos com alusão a LR 

pós-consumo, com abordagem legal e operacional.  

O assunto é tratado de forma fragmentada e não há uma identificação específica na 

chamada “responsabilidade compartilhada” explicitada pela PNRS, ficando à espera de se 

enquadrarem em acordos setoriais, como cita a legislação. Esses são acordos firmados de forma 

contratual, entre o Poder Público e os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

seguindo o pensamento de responsabilidade compartilhada, exposto pela PNRS. 

Porém, em caso de vir-se a fazer uma avaliação mais ampla da obrigatoriedade da 

aplicação de LR para os resíduos de medicamentos, deve-se considerar: os artigos 196 e 225 da 

Constituição Federal do Brasil/1988; os parágrafos 1º e 2º do artigo 33 da PNRS, onde ficam 

estabelecidas a avaliação da viabilidade técnica e a verificação do impacto dos resíduos à saúde 

e ao meio ambiente; os princípios que norteiam o direito ambiental e o direito à saúde, como 

prevenção e precaução (BRITO, 2011) e poluidor-pagador (CAMARGO & CAMARGO, 

2011); e atrelado a esses, o expresso no artigo 2º do Decreto nº 9.177/2017, que regulamenta o 

artigo 33 da PNRS, que se refere à LR, na redação genérica do referido artigo, onde cita: “outros 

produtos, seus resíduos e embalagens” 

 

Art. 2º Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de 

produtos, seus resíduos e suas embalagens aos quais se refere o caput do art. 33 da 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e de outros produtos, seus resíduos ou suas 

embalagens objeto de logística reversa na forma do § 1º do referido artigo, não 

signatários de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com a União, são 
obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, consideradas as 

mesmas obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial 

firmado com a União. 
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Diante do exposto, é inegável que a lei apresenta mecanismos de extensão para 

aplicação da LR de medicamentos pós-consumo no País. 

Até o momento do levantamento para a produção desta pesquisa, pôde-se constatar a 

presença de alguns PLs em trâmite, tanto na Câmara dos Deputados Federais, quanto no Senado 

Federal do Brasil, que visam de forma legal especificar a LR de resíduos de medicamentos. 

Tais informações encontram-se nos Quadros 4 e 5, respectivamente. 

 

 

Quadro 4 - Projetos de Lei tramitando na Câmara dos Deputados Federais do Brasil 

PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL 

PL Pretensão geral Termos específicos Local de atuação Situação 

2121/2011 

Dispor sobre o 

descarte de 

medicamentos 

vencidos ou 
impróprios para o 

consumo nas 

farmácias e 

drogarias. 

Deve-se disponibilizar 

recipiente, em local de fácil 

visualização, para o 

recolhimento; 

 

Os recipientes, de que trata o 

projeto, deverão estar situados 

em locais de fácil visualização 

e conter a mensagem “Coleta 
Seletiva de Medicamentos”; 

 

O estabelecimento deverá 

ainda apresentar informativo 

claro aos consumidores sobre 

os riscos de descarte de 

medicamento de modo 

inapropriado como no lixo 

comum ou ainda em ralos 

domésticos. 

Farmácias, 

drogarias e 
farmácias de 

manipulação. 

 

Pronto para a 

Pauta na 

Comissão de 
Seguridade 

Social e 

Família 

(CSSF) 

2148/2011 

Tornar obrigatória a 

criação de pontos de 

coleta para 
recolhimento de 

resíduos de 

medicamentos nas 

farmácias e 

drogarias. 

Condiciona a expedição de 
alvará de funcionamento. 

 

 

Farmácias e 

drogarias. 

 

Apensado ao 

PL 2121/2011 

2494/2011 

Tornar obrigatória a 

criação de pontos de 

coleta para 

recolhimento de 

resíduos de 

medicamentos nos 
condomínios 

residenciais, resorts, 

hotéis e pousadas. 

Condomínios residenciais com 

mais de 20 unidades 

habitacionais, bem como 

resorts, hotéis e pousadas com 

mais de 30 leitos; 

 

A expedição do alvará de 
funcionamento estará 

condicionada à comprovação 

da implantação deste 

procedimento. 

Condomínios 

residenciais, 

resorts, hotéis e 
pousadas. 

Apensado ao 

PL 2121/2011 

5705/2013 

Dispor sobre a 

participação de 

farmácias, drogarias 

e laboratórios 

Ficam obrigadas a instalar 

pontos de coleta, em local de 

fácil visualização, para 

recolhimento de medicamentos 

Unidades de Saúde, 

Farmácias, 

drogarias e 

Apensado ao 

PL 2121/2011 
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farmacêuticos no 

descarte e na 

destinação final de 

medicamentos 

vencidos ou 

impróprios para o 

consumo, em todo 

Território Nacional. 

 

impróprios para o consumo ou 

com data de validade vencida; 

 

Nos recipientes deverá constar, 

obrigatoriamente, a expressão 

“Coleta Seletiva de 

Medicamentos”. 

laboratórios 

farmacêuticos. 

 

6160/2013 

Alterar a Lei nº 

12.305, de 02 de 

agosto de 2010, que 
Institui a Política 

Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Propõe a inclusão dos 

medicamentos de uso humano 

e animal, seus resíduos e 
embalagens entre os materiais 

a serem submetidos ao sistema 

de logística reversa. 

Fabricantes, 

importadores, 
distribuidores e 

comerciantes. 

Apensado ao 
PL 2121/2011 

7064/2014 

Dispor sobre o 

recolhimento de 

medicamentos 
vencidos e a 

devolução de 

medicamentos 

excedentes ainda em 

validade. 

Disponibilizarão espaços 

adequados em seus 

estabelecimentos para 

receberem, em devolução, os 

medicamentos com a data de 

validade vencida ou que 

estejam deteriorados e 

inservíveis; 

 

Disponibilizarão farmacêuticos 
responsáveis por receber, em 

devolução, os medicamentos 

excedentes ainda em validade, 

na aplicação da logística 

reversa, instrumento da 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

 

Os ecopontos para a recepção 

dos medicamentos devem ser 

localizados em pontos de fácil 
acesso aos clientes e 

consumidores dos 

estabelecimentos, exibindo os 

dizeres: 

“Devolva aqui os 

medicamentos vencidos ou 

deteriorados. Evite intoxicação 

ou contaminação do meio 

ambiente. ” 

 

Para a recepção dos 

medicamentos, os 
estabelecimentos deverão 

exibir avisos com os dizeres: 

“Para devolver medicamentos 

ainda em prazo de validade, 

procure o farmacêutico 

responsável”. 

Farmácias, 

drogarias e 

distribuidoras de 

medicamentos. 
 

Apensado ao 

PL 2121/2011 

Não poderão se recusar a 

receber medicamentos 

excedentes ainda em validade; 

 

As embalagens dos 

medicamentos devem conter 

Os fabricantes e/ou 

distribuidores de 

medicamento. 
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os dizeres: “Não armazene 

medicamentos em casa. Leve-

os à farmácia mais próxima. O 

uso, armazenamento e descarte 

inadequado de medicamentos 

causam danos à saúde e ao 

meio ambiente”. 

No momento da prescrição da 

medicação, esclarecer ao 

paciente os riscos do uso, 

armazenamento domiciliar e 

descarte inadequado de 
medicamentos vencidos ou 

deteriorados; 

 

As receitas médicas devem 

conter os dizeres: “Não 

armazene medicamentos em 

casa. Leve-os à farmácia mais 

próxima”. 

Cabe ao 
profissional de 

saúde – 

PRESCRITOR. 

8278/2014 

Dispor sobre a 

participação de 
farmácias, drogarias 

e laboratórios 

farmacêuticos no 

descarte e na 

destinação final de 

medicamentos 

vencidos ou 

impróprios para o 

consumo, em todo 

Território Nacional. 

Ficam obrigadas a instalar 

pontos de coleta; 

 

No recipiente disponibilizado 

para a coleta deverá constar, 
obrigatoriamente, a expressão: 

“Coleta Seletiva de 

Medicamentos”; 

 

Afixar em locais de fácil 

visualização cartazes com 

informações acerca dos riscos 

de descarte de medicamentos 

de modo inapropriado; 

 

O material de divulgação será 
fornecido pelos órgãos 

públicos competentes. 

Unidades de Saúde, 

farmácias, 

drogarias e 

farmácias de 

manipulação. 

Apensado ao 

PL 5705/2013 

5152/2016 

Dispõe sobre 

responsabilidade pela 

destinação final de 

medicamentos, 

drogas, insumos 

farmacêuticos, 

correlatos, 

cosméticos e 

saneantes 

deteriorados ou com 

prazo de validade 
expirado. 

Recolhimento de resíduos de 

medicametos. 

Responsável 

técnico, serviço de 

farmácia, 

distribuidor e 

fabricante. 

Apensado ao 

PL 2.121/2011 

6776/2016 

Instituir o programa 

de destinação dos 

medicamentos 

vencidos 

Acrescenta nova redação a Lei 

nº 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Obrigação de 

implementar e estruturar 

sistemas de logística reversa. 

Fabricantes, 

importadores, 

distribuidores e 

comerciantes, de 

medicamentos. 

Apensado ao 

PL 7064/2014 

7251/2017 

Acrescenta o inciso 

VII ao art. 33 da Lei 

nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, para 

Submete os medicamentos ao 

sistema de logística reversa 

previsto na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. 

Fabricantes, 

importadores, 

distribuidores e 

comerciantes de 

Apensado ao 

PL 6160/2013 
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submeter os 

medicamentos ao 

sistema de logística 

reversa previsto na 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

medicamentos a 

estruturar e 

implementar 

sistema de logística 

reversa de seus 

produtos e 

respectivos 

resíduos sólidos. 

7464/2017 
Devolução de 

medicamentos. 

Acrescenta o art. 8-A à Lei nº 

5.991, de 17 de dezembro de 

1973, para permitir a 

devolução dos medicamentos 
não utilizados pelo 

consumidor, junto às farmácias 

que realizaram sua 

dispensação, e a restituição dos 

valores pagos. 

Entre consumidores 
e farmácias 

Apensado ao 
PL 7064/2014 

11186/2018 

Acrescenta 

dispositivo ao art. 33 
da Lei 12.305/2010. 

Acrescenta dispositivo ao art. 

33 da Lei 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, para dispor 

sobre o descarte de 
medicamentos de uso humano 

ou de uso veterinário. 

Farmácias, 

drogarias, 

laboratórios, 

centros de 

pesquisas 

laboratoriais e 

outros 

estabelecimentos 
autorizados à 

comercialização de 

medicamentos, 

remédios, produtos 

da Indústria 

farmacêutica. 

Aguardando 

Parecer do 

Relator na 

Comissão de 

Desenvolvi-

mento 
Econômico, 

Indústria, 

Comércio e 

Serviços 

(CDEICS). 

1134/2019 

Dispõe sobre a 

logística reversa de 

medicamentos. 

Instalar pontos de coleta, em 

local de fácil visualização e 
acesso, para recolhimento de 

medicamentos provenientes de 

residências, que estejam com 

data de validade vencida, 

impróprios para uso, ou forem 

descartados pelo consumidor; 

 

As especificações do 

recipiente serão definidas em 

normas técnicas publicadas 

pelos órgãos competentes; 
 

Os estabelecimentos deverão 

afixar em locais de fácil 

visualização cartazes com 

informações sobre os riscos de 

descarte de medicamentos de 

modo inapropriado. 

Serviços de atenção 

à saúde, públicos 

ou privados, e 

farmácias, 

drogarias e 

farmácias de 
manipulação e 

outros 

estabelecimentos 

que realizam o 

comércio de 

medicamentos, 

insumos 

farmacêuticos e 

correlatos. 

 

Altera a redação do 

art. 33 da Lei 
Federal nº 

12.305/2010, do 

art. 10 e 13, da lei 

Federal nº 

13.021/2014, o art. 

4º e art. 23 da Lei 

Federal nº 

5.991/1973 e os 

artigos 3º, 16 e 57 

da Lei Federal nº 

6.360/1976. 

Apensado ao 

PL 

11186/2018 
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1261/2019 

Dispõe sobre 

descarte seguro de 

medicamentos 

vencidos. 

Transferir aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e 

comerciantes, de 

medicamentos de uso humano 

e animal, a obrigação de 

implementar e estruturar 

sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos 

vencidos, de forma 

independente do serviço 

público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos. 

Nova redação à Lei 

nº 12.305/2010, 

que instituiu a 

Política Nacional 

de Resíduos 

Sólidos, 

implementando o 

sistema de logística 

reversa para 

medicamentos 

vencidos. 

Apensado ao 

PL 

11186/2018 

Fonte: Autora. Dados: www2.camara.leg.br – Acesso 07 dez 2017, sendo atualizado em 14 abr 2019.  

 

 

Analisando as informações contidas no Quadro 4, verifica-se que o PL nº 7064/2014 

traz como agente partícipe na implantação da LR de medicamentos o profissional de saúde com 

ação de prescritor. Essa inclusão fomenta a discussão da extrema necessidade de se investir em 

uma formação mais pedagógica dos profissionais de saúde, visto que o tema deve ser tratado 

de forma multiprofissional e interdisciplinar, conectando-os com temáticas econômicas, 

ambientais, sociais e culturais. Uma formação que demonstre o processo afirmativo dos 

profissionais de saúde como educadores de todos e de cada paciente. 

Pode-se afirmar que o tema deve ser tratado nas mais diversas formações profissionais, 

seja das áreas de saúde, exatas ou humanas. Sendo abordado de forma transversal em toda a 

formação do estudante. Remetendo ao entendimento de Vigarello (2008), que defende que para 

a resolução dos problemas das metrópoles é imperativo começar por uma postura pedagógica 

junto à população. 

Exemplificando a necessidade afirmada anteriormente, apresenta-se um estudo 

realizado por Aquino et al. (2018), com 111 farmacêuticos, na cidade de São Paulo/SP, 

demonstrando que apenas 35% dos entrevistados tinham conhecimento parcial de LR pós-

consumo no seu local de trabalho e, apenas, 16,8% conheciam amplamente os danos ambientais 

pelo descarte inadequado dos resíduos de medicamentos, 10% relataram haver necessidade de 

um programa educacional junto à população, 50% acham válida a divulgação de informações 

de LR junto ao cidadão e em torno de 40% a 50% dos entrevistados detinham conhecimento 

parcial da Política Nacional dos Resíduos Sólidos-PNRS/2010. 

No geral, os PLs em trâmite na Câmara dos Deputados sofreram uma melhora na 

redação a partir do ano de 2014. Nota-se, desde então, uma maior preocupação em atualizar os 

dispositivos legais correlatos à matéria, buscando adequar o tema à realidade. 
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Quadro 5 - Projetos de Lei tramitando no Senado Federal do Brasil 

PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL 

PL Pretensão geral Termos específicos Situação 

148/2011 

Alterar a Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, para 

disciplinar o descarte de 

medicamentos de uso humano 

ou de uso veterinário. 

Altera a Lei nº 12.305/2010 - que 

institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei nº 9.605/98; e dá 

outras providências - para acrescentar o 

inciso VII no art. 33 da referida Lei, a 

fim de incluir os medicamentos de uso 

humano ou de uso veterinário e 

embalagens no rol dos resíduos para os 

quais o sistema da logística reversa é 

obrigatório. 

Em tramitação 

15/05/2017 – 

Secretaria 

Legislativa do 

Senado Federal 

 

Arquivado em 

26/12/2018 

375/2016 

Alterar a Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010, que institui 

a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; altera a Lei 

nº 9.605*, de 12 de fevereiro 

de 1998; e dá outras 

providências, para inserir 

medicamentos de uso humano 

e suas embalagens no rol de 

produtos para os quais é 

obrigatória a implementação 
de sistema de logística 

reversa. 

São obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e 

comerciantes de medicamentos de uso 

humano e embalagens. 

Em tramitação 
-10/04/2019 – 

Comissão de 

Meio Ambiente 

(Secretaria de 

Apoio à 

Comissão de 

Meio 

Ambiente). 

 

Aguardando 

inclusão na 
ordem do dia 

do 

requerimento 

Fonte: Autora. Dados: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materiais/-/materia/99828 - Acesso 07 dez 

2017 – Revisado em 14 abr. 2019.  

 

 

O PL 148/2011 e o PL 375/2016 passaram um período no Senado tramitando 

conjuntamente, em conformidade com o artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal, 

que no caso de haver duas ou mais proposições regulando a mesma matéria, deverão tramitar 

em conjunto, porém, em 26/12/2018 o PL 148/2011 foi arquivado, aguardando a inclusão do 

PL 375/2016 na pauta da Comissão de Meio Ambiente do Senado Brasileiro. 

Constata-se, ainda, que já existe alguma experiência com normas jurídicas distritais, 

estaduais e municipais sobre descarte de medicamento, com diversas abordagens, em pelo 

menos 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, 

Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 

Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe (TORRES, 2016).  

Especificamente, exemplificando, cita-se a cidade de Alfenas, no Estado de Minas 

Gerais, que em 2014 criou uma nova legislação (Lei Municipal nº 4.489, de 14 de janeiro de 

2014) que torna obrigatório às farmácias e drogarias o recebimento de medicamentos vencidos 

e/ou avariados provenientes do pós-consumo e a darem o destino adequado aos mesmos 

(OLIVEIRA et al., 2015).  

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materiais/-/materia/99828
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Já no período de conclusão da pesquisa, o Ministério do Meio Ambiente, após um longo 

período de espera pelos acordos setorias, disponibilizou em seu site oficial, no período de 

19/11/2018 a 18/01/2019, uma Consulta Pública de Minuta de Decreto de Implementação do 

Sistema de Logística Reversa-LR de Medicamentos Pós-Consumo, com base no parágrafo 1º 

do artigo nº 33 da Lei Federal nº 12.305/2010 (PNRS). 

A proposta, ainda não oficializada, de forma genérica, traz distinções de 

responsabilidades, entre os: consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes e 

importadores, demonstradas no Quadro 6. 

 

 

Quadro 6: Distinções de responsabilidades - Minuta de decreto de implementação do sistema de Logística Reversa-

LR de medicamentos pós-consumo. 

Atores envolvidos Definição Responsabilidades 

Consumidores 

Pessoa física que, para fins 

deste regulamento, 

possuidor dos resíduos de 

medicamentos de uso 

humano, oriundo de suas 
residências. 

Responsáveis pelo descarte ambientalmente correto dos 

resíduos de medicamentos. 

 

Comerciantes Farmácias e Drogarias 

Obrigatoriedade de disponibilizar os recipientes 

coletores, onde os consumidores colocarão os resíduos 

de medicamentos. 

Distribuidores 

Responsáveis pelo 

transporte e distribuição de 

medicamentos. 

Responsáveis em coletar os resíduos das farmácias e 

drogarias (armazenamento primário) e levá-los aos 

pontos de armazenamento secundário (local de 

armazenamento de espera para coleta e transporte até os 

locais de destinação final ambientalmente adequada). 

Fabricantes e 

Importadores 

Produção e importação de 

medicamentos. 

Responsáveis pelo transporte dos resíduos dos pontos de 

armazenamento secundários e o custeio agregado à 

destinação ambientalmente correta. 

Fonte: Autora. Dados: Informações do MMA – Consulta pública – Minuta de decreto 

http://www.mma.gov.br/informma/item/15243-descarte-de-medicamentos-ser%C3%A1.html. Acesso em: 24 

nov. 2018. 

 

 

Seguidamente à análise da Minuta proposta, surgem algumas indagações:  

 Considerando a proposta de financiamento do programa, qual a oneração 

nos preços dos medicamentos no País? 

 Qual a lógica de raciocínio a ser utilizada na diretriz operacional entre o 

consumidor e os comerciantes? 

 Como será construída a estratégia que estimula a mobilização popular?  

 O cumprimento das regras estabelecidas será exigido para o setore 

público igualmente ao privado?  

http://www.mma.gov.br/informma/item/15243-descarte-de-medicamentos-ser%C3%A1.html
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 Qual a situação da rede de coleta, transporte e tratamento final dos 

resíduos de medicamentos no país? 

 Como está sendo pensado o monitoramento da coleta até a disposição 

final dos resíduos? 

 As informações estarão acessíveis em tempo real? 

 

 

Para o desenvolvimento e consolidação de uma proposta de LR de 

medicamentos é essencial considerar e observar fatores que poderão influenciar 

negativamente na formatação e condução de um programa de LR de medicamentos pós-

consumo, como: 

  

1. A variação e sensibilidade dos preços aplicados junto aos consumidores 

(AMARO & BARBOSA-POVOA, 2009): caso não seja realizado um 

levantamento econômico do real impacto do custeio do programa de LR de 

medicamentos pós-consumo, os preços praticados junto à população serão 

onerados, transferindo o financiamento para cada cidadão. Dessa forma podendo 

distanciar a participação população do programa; 

2.  A falta de motivação do consumidor em participar e contribuir para o 

retorno dos produtos: ao menor sinal de desestímulo e não participação no 

programa, o mesmo poderá cair no esquecimento, o start é realizado pela 

população, que quanto mais estimulada a participar, maior a probabilidade do 

programa se consolidar. É importante aproximar cada vez mais o consumidor 

dos locais de coleta. Tendo-se ciência de que um programa de recolhimento de 

resíduos de medicamentos deve ter como meta atingir todas as farmácias e 

drogarias do País, entende-se que quanto mais acessível o programa, maior a 

probabilidade de adesão da população. Como os consumidores são avessos a 

longas distâncias, os pontos de coleta necessitam estar localizados dentro de uma 

zona confortável de acesso (SRIVASTAVA, 2008). Atente-se que o perfil 

arquitetônico da habitação no País é bastante variado de região para região. 

Umas apresentam características mais horizontalizadas e outras, mais 

desenvolvidas, apresentam características mais verticalizadas. Entendendo-se 

que o ideal seria que em cada unidade de farmácia/drogaria tivesse um ponto de 
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coleta de resíduos de medicamentos, independentemente da quantidade de 

estabelecimentos em uma localidade, proporcionando à população o direito de 

exercer o seu dever. Possíveis estratégias: 

 Os profissionais que têm contato direto com o cidadão, atuariam como 

facilitadores na condução das informações referentes à temática da 

educação ambiental, transformando cada cidadão em um multiplicador, 

que disseminaria essas orientações.  

 Como meio de acessibilidade ao programa poderia ser elaborado um 

calendário anual de “campanhas para recolhimento de resíduos de 

medicamentos”, sendo realizadas em todos os municípios, 

independentemente do tamanho da população. Essas campanhas 

contariam com o apoio das secretarias de saúde estaduais e municipais, 

além da parceria com órgãos de classe. Poderia utilizar datas específicas 

para o programa e datas já consagradas, fazendo campanhas 

“casadinhas”, ou seja, duas em uma, exemplo: a população vai se vacinar 

e leva seus medicamentos para descartar. 

3.  Ausência de penalidades legais aplicadas aos atores envolvidos no sistema 

de LR de medicamentos (WERAIKAT et al., 2016a & 2016b): As penalidades 

legais devem ser previstas e aplicadas no setor privado e também para o Poder 

Executivo nas suas três esferas; 

4. O crescimento do mercado farmacêutico (NARAYANA et al., 2014): sendo 

crescente a produção de resíduos, a rede de coleta e transporte desses deverá ser 

dimensionada para a expansão sempre que necessária, sendo importantíssimo o 

diagnóstico e monitoramento de toda a rede;  

5. A falta de monitoramento sistemático do processo: Um Sistema 

informatizado de controle da LR de medicamentos pós-consumo deverá ser 

utilizado para a infusão de dados quantitativos e qualitativos: 

 Os dados quantitativos falam do quanto é descartado em unidade de Kg 

(quilograma). A análise dos dados possibilita a visualização da 

necessidade de expansão ou retração da rede de coleta, transporte e 

tratamento final, além de indicar, ou não, a necessidade de buscar 

alternativas de tecnologias que venham absorver a demanda real da 

produção de resíduos com o mínimo de impacto ambiental; 
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 Os dados qualitativos falam do quê e o porquê foram descartados, 

acusando os motivos para a eliminação e devolução dos medicamentos. 

Por exemplo: no momento da devolução seria coletado e registrado qual 

o medicamento e qual o motivo da sua devolução. Tais dados gerariam 

informações que possibilitariam aos gestores um planejamento com 

ações mais assertivas com foco na promoção e proteção à saúde.  

Para assegurar que o design de um modelo de LR de medicamentos pós-

consumo seja eficaz, é imprescindível atentar-se à retroalimentação de todo o Sistema. 

As informações, em tempo real, poderão auxiliar positivamente nas tomadas de decisões 

de cunho econômico, ambiental e social, possibilitando a sustentabilidade do Sistema 

de LR de medicamentos pós-consumo no Brasil. 
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8. COROLÁRIO 

Variadas são as condições de acessibilidade aos medicamentos pela população. Como 

um fenômeno mundial, aponta-se o alto número de prescrições ou a automedicação (SPINA & 

AQUINO, 2015 apud SILVA, 2017). Contribuindo com isso, tem-se a disseminação de 

amostras grátis por parte dos laboratórios farmacêuticos, influenciando não só o consumo, 

como também a produção dos resíduos (ORTIZ et al., 2014; SPINA & AQUINO, 2015 apud 

SILVA, 2017; ALVARENGA & NICOLETTI, 2010; JOÃO, 2011; BRANDÃO, 2013). Como 

resultado, pode-se constatar a presença dos medicamentos em todas as etapas do cuidado com 

a saúde, de maneira desorganizada e sem controle, levando o excesso de medicamento a causar 

danos à saúde pública e ao meio ambiente (SPINA & AQUINO, 2015 apud SILVA, 2017), seja 

na ingestão inadequada das sobras de medicamentos nos domicílios, causando intoxicações, 

seja na contaminação do solo e lençóis freáticos, devido ao despejo aleatório dos resíduos. 

No estilo de vida contemporâneo, a medicalização se tornou um procedimento clínico 

de reafirmação da doença (FOUCAULT, 2001). Submeter-se a uma consulta médica e não ter 

acesso a uma prescrição é algo inadmissível para a maioria da população. Dessa forma, a 

medicina se adapta ao modo de viver da sociedade, lidando com os mais variados 

comportamentos, ligados ao momento histórico atual e às suas características (FOUCAULT, 

2001). 

Os medicamentos fazem parte dos Resíduos dos Serviços de Saúde-RSS e vêm 

assumindo grande importância nos últimos anos, gerando políticas públicas e legislações 

dirigidas para a sustentabilidade do meio ambiente e para a preservação da saúde (BRASIL, 

2006). 

Para uma gestão adequada dos resíduos, é fundamental que na formação acadêmica dos 

profissionais farmacêuticos seja abordado o tema com uma visão interdisciplinar, trazendo os 

dispositivos legais para confrontamento. Nota-se que o modelo atual de formação dos 

profissionais de saúde utiliza técnicas e práticas não preventivas, gerando um distanciamento 

na relação entre saúde e meio ambiente (SOUZA & ANDRADE, 2014). 

Não considerando o tamanho da população, o programa deve estar presente em todos os 

Municípios Brasileiros. A conscientização da população deverá ser trabalhada baseando-se na 

parceria do setor público com o setor privado, visando uma ampla divulgação do programa, 

utilizando-se de uma publicidade impactante e apelativa. Tal prática deverá ser apoiada na 

educação ambiental, como ferramenta de condução da informação para o cidadão (QUADRA 

et al., 2019). 
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Com relação ao financiamento de uma possível implantação de um programa de 

recolhimento de resíduos de medicamentos no País, esse estudo não levantou dados suficientes 

para apresentar cálculos. Porém, chama a atenção, que no Brasil, já existem as taxas para 

licenciamento sanitário e as taxas de meio ambiente. Poder-se-ia tentar ajustá-las e o 

financiamento ficaria a cargo do Governo, em parceria com a indústria farmacêutica, que 

contribuiria com uma taxa, por caixa de medicamento produzida. Dever-se-ia considerar um 

cálculo de forma a não onerar o preço dos medicamentos. Essa sugestão foi elaborada ao 

analisar os programas internacionais, onde as farmácias e drogarias não são as principais 

financiadoras, pois vários são os riscos e incertezas associados ao retorno do resíduo de 

medicamento pós-consumo. Estando aqueles arrolados: ao tempo, quantidade e variedade de 

retornos; ao orçamento dos parâmetros de operação e custos para redes de LR; às decisões sobre 

resolução de devoluções de produtos; e aos custos de coordenação ao longo da cadeia reversa 

de medicamentos (SRIVASTAVA, 2008). 

Na atual proposta de Minuta, as farmácias e drogarias não são citadas como 

financiadoras, porém, entende-se que os custos de manutenção de todo o Sistema LR de 

medicamentos serão repassados ao consumidor imbutidos nos preços dos medicamentos, visto 

que, o comeciante não estará disposto a diminuir o seu lucro. 

Considerando as alternativas de tecnologias que podem ser aplicadas no tratamento final 

de medicamentos, ficou constatado que a incineração com valorização energética, realizada por 

alguns países, é a uma boa opção, desde que ela possa beneficiar a população e ser realizada o 

mais próximo possível da área geográfica onde foram produzidos os resíduos, fazendo menção 

aqui ao Decreto nº 875/1993 (Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos 

e seu Depósito). Além desses dois fatores, é primordial que a incineração esteja interconectada 

a um sistema de depuração de gases e tratamento/recirculação de líquidos de processo, visto 

que os gases efluentes de um incinerador apresentam quantidades razoáveis de substâncias com 

concentrações, muitas das vezes, acima dos limites preconizados legalmente, requerendo 

tratamento físico-quimico e neutralização dos poluentes (FALQUETO & KLIGERMAN, 

2008). 

É constatável que há necessidade de pesquisas relativas a destinação final dos resíduos 

de medicamentos, posto que se trate de um problema com impactos relevantes, não apenas 

ambientais. É de cunho inescusável, que a temática precisa de investimentos na pesquisa para 

desenvolvimento de soluções economicamente viáveis e de tecnologias ambientais que gerem 

menos poluentes no tratamento final dos resíduos de medicamentos no Brasil. Lembrando que 
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as embalagens secundárias, que não entram em contato direto com o medicamento, ou seja, não 

contaminadas, podem ser encaminhadas separadamente à reciclagem. 

Tais exposições demonstram a necessidade de inserir o debate sobre o descarte de 

resíduos de serviços de saúde, com foco nos medicamentos, nas pautas políticas, acadêmicas e 

dos serviços de saúde (ALENCAR et al., 2014). O tema também permeia os aspectos 

econômico e social em igualdade de importância (PINTO et al., 2014), além do cultural, 

infligindo ao poder público atitudes inovadoras e criativas. 
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9. CONCLUSÃO 

Considerando todos os dispositivos legais em vigor no País levantados por essa 

pesquisa, observa-se que os mesmos não solucionam a problemática em torno do despejo 

aleatório dos resíduos de medicamentos pós-consumo no meio ambiente, necessitando 

atualização de suas redações. 

Faz-se importante frisar que os Projetos de Lei propostos nas duas casas legislatívas 

federais, mesmo suscintos, apresentam uma abordagem de fácil acesso e entendimento, com 

informações importantes quanto a orientação junto à população e aos demais atores envolvidos 

num programa de LR de medicamentos pós-consumo. 

No intuito de evitar que o destino dos medicamentos vencidos, inservíveis e/ou 

avariados seja o lixo doméstico comum e, consequentemente, o aterro sanitário das cidades, 

este estudo se vale dos dados aqui coletados e sugere orientações básicas para a construção de 

uma diretriz operacional para implementação de um programa de recolhimento de resíduos de 

medicamentos pós-consumo no Brasil. 

Dessa forma, sugere-se: 

 

PROPOSTA DE DIRETRIZES OPERACIONAIS PARA UM PROGRAMA DE 

RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS PÓS-CONSUMO NO 

BRASIL 

 

 Drogarias, farmácias de manipulação, farmácias veterinárias e farmácias públicas devem 

disponibilizar coletores específicos, em local de fácil visualização, para recolhimento dos 

resíduos de medicamentos, sejam vencidos, inservíveis e/ou avariados;  

 Profissionais de saúde, que por ventura de sua atuação clínica, distribuírem amostras 

grátis, ficam obrigados a oferecer coletores específicos, em local de fácil visualização, 

para recolhimento dos resíduos de medicamentos, sejam vencidos, inservíveis e/ou 

avariados, em seus consultórios; 

 Representantes de medicamentos deverão manter fluxo reverso com os laboratórios 

representados;  

 Os locais onde ficarão os coletores deverão ser de fácil acesso e de boa visibilidade e 

deverão conter a seguinte chamada: “Não guarde em casa, nem jogue no lixo. Deposite 

aqui os medicamentos vencidos, inservíveis e/ou avariados. Evite intoxicação ou 

contaminação do meio ambiente.”;  
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 Profissional farmacêutico e sua equipe deverão transmitir a orientação ambientalmente 

correta do descarte dos resíduos de medicamentos gerados pela população, assim que 

realizarem a dispensação de cada receita;  

 Todo o profissional de saúde, com ação de prescritor, deverá inserir em seus receituários 

a seguinte nota: “Não guarde seus medicamentos em casa. Entregue-os na farmácia onde 

você os comprou. A utilização, guarda e descarte inadequado de medicamentos causa 

danos à saúde e ao meio ambiente.”;  

 Toda a empresa que fizer uso de anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio, 

televisão e internet deverá obrigatoriamente inserir orientações ambientalmente corretas 

quanto ao descarte dos resíduos; 

 A expedição do Alvará de Funcionamento do estabelecimento deverá ser condicionada à 

comprovação da implantação do procedimento de Logística Reversa-LR de 

medicamentos pós-consumo. 

 

 

Ressalta-se que é mister que um dispositivo legal contenha informações claras, de 

leitura compreensível para o fácil entendimento, promovendo a acessibilidade do conteúdo à 

população.  Quando não o são, é mais provável que o cidadão prefira permanecer na sua inércia 

ou em muitos casos arriscar-se na ilegalidade, contaminando assim os que por ventura tenham 

tentado agir em conformidade com a lei. 

O desenvolvimento é um difícil caminho de mudança social, com potencial para gerar 

impactos nos processos político, social, ambiental, entre outros. Trabalhar o entendimento 

social e cultural dos hábitos da população em conformidade com o respeito ao meio ambiente 

é imperativo, visto que as pessoas carregam consigo a maneira de ser, os hábitos, as manias e a 

conduta. 

Desse modo, faz-se necessário ter sempre em mente a responsabilidade com o meio 

ambiente, trabalhando para que a intervenção do homem na natureza seja de forma prudente e 

positiva.  

Afora os reveses, o cenário é de intenso debate sobre a implantação de um programa de 

LR de medicamentos pós-consumo no Brasil, deixando de ser apenas uma provável realidade 

sustentável, para ser tornar uma realidade exequível. 
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Contudo, nesse contexto, atualmente, a geração de resíduos das diversas atividades 

humanas constitui-se, entre outros, um desafio a ser enfrentado pelas três esferas de governos: 

Municipal, Estadual e Federal, além da sociedade.  

Considerando as diretrizes operacionais de LR de medicamentos pós-consumo 

propostas nesse estudos, pode-se concluir que o objetivo da pesquisa foi alcançado. 
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10. PRODUTOS TECNOLÓGICOS DESENVOLVIDOS DURANTE O MESTRADO 

 

 PROPOSTA DE PROJETO MUNICIPAL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS DE 

MEDICAMENTOS PÓS-CONSUMO (APÊNDICE A) 

 

Essa proposta será encaminhada ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 

Alagoas – COSEMS/AL, ficando à disposição dos 102 municípios do Estado de Alagoas. 

 

 

 PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

 
ELIMINAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE DROGAS FARMACÊUTICAS: CENÁRIO POLÍTICO 

- O PANORAMA BRASILEIRO. 

 

Submetido à revista - A1 em Ciências Ambientais no último Qualis CAPES. 
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11. PROJETO PRIMÁRIO DA PESQUISA (APÊNDICE B) 

Inicialmente foi idealizado, formatado e apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Tecnologias Ambientais – PPGTEC / IFAL o projeto de pesquisa: “Dignóstico da 

destinação final dos resíduos de medicamentos descartados no município de 

Maceió/Alagoas/Brasil”.  

Devido a exigências impostas pelo Comitê de Ética, que impossibilitaram a 

operacionalização da coleta de dados no âmbito do tempo disponível para a realização da 

pesquisa, acarretando comprometimento estatístico e considerando a importância da temática 

tratada, a execução desse Projeto foi postergada até a sua aprovação pelo referido Comitê. 

Destaca-se que a metodologia utilizada no referido Projeto poderá ser aplicada a 

posteriori, seja em Maceió/Alagoas, seja em qualquer outro município. 

Vale ressaltar que no momento de sua paralisação a pesquisa encontrava-se com o 

seguinte status (Quadro 7): 

 

Quadro 7: Status da pesquisa – Projeto Primário 

Ação Status 

Pesquisa 

Bibliográfica – 100% 

Documental – 100% 

Base legal – 100% 

Tratamento do banco de dados fornecido 

pela Coordenação da Vigilância 

Sanitária do Município de Maceió/AL – 

VISA/SMS/Maceió-AL 

100% 

Delimitação da pesquisa 100% 

Georreferência 

(Localização nas Regiões 

Administrativas-RAs do Município de 

Maceió/AL) 

Unidades Básicas de Saúde de Maceió/AL – 

100% 

Drogarias – 100% 

Farmácia de manipulação – 100% 

Distribuidoras de medicamentos – 100% 

Cálculo da amostra 

Drogarias – 100% 

Farmácias de manipulação – 100% 

Distribuidoras de medicamentos – 100% 

Profissionais farmacêuticos – 100% 

Ferramenta de coleta de dados 
Elaboração dos questionários - 100% 

Teste realizado – 1º (20/12/2017) 

Fonte: Autora 

As ferramentas de coleta de dados “Questionários”, encontram-se nos apêndices A, B, 

C, D, E, F, G, H e I.  
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12. SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

1. Melhor gestão dos estoque (público e privados) de medicamentos como estratégia de 

minimização, redução ou não produção de resíduos de medicamentos; 

2. O impacto do uso irracional de medicamentos no SUS: Uma análise epidemiológica 

(com foco ambiental); 

3. Revisão do desing das embalagens e bulas dos medicamentos no Brasil – Avaliação do 

impacto para a redução dos custos e minimização da produção de resíduos. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A 

 

PROJETO PARA DESCARTE RESPONSÁVEL DE MEDICAMENTOS 

DOMICILIARES VENCIDOS, INSERVÍVEIS E/OU AVARIADOS. 

 

O presente projeto foi idealizado no curso de Mestrado Profissional em Tecnologias 

Ambientais do Instituto Federal de Alagoas/IFAL. O referido projeto tem como objetivo 

implantar o recebimento de medicamentos vencidos, inservíveis e/ou avariados, provenientes 

da população assistida, especificamente nas farmácias da Rede Municipal de Saúde dos 102 

Municípios do Estado de Alagoas. 

 

Elaboração: Katty Silveira 

Orientação: Professor Dr. Josealdo Tonholo 

 

Apoio: PPGTEC/IFAL 

 

 

Propõe: 

1. As farmácias da Rede Municipal de Saúde disponibilizarão coletores específicos 

nas Unidades de Saúde Básicas para receber, em devolução, os medicamentos 

vencidos, inservíveis e/ou avariados; 

2. Os locais onde ficarão os coletores deverão ser de fácil acesso e de boa 

visibilidade e deverão conter a seguinte chamada: “Descarte com a gente: Não 

guarde em casa nem jogue no lixo. Deposite aqui os medicamentos vencidos, 

inservíveis e/ou avariados. Evite intoxicação ou contaminação do meio 

ambiente.” 

3. Os farmacêuticos e a equipe de cada farmácia serão treinados e capacitados a 

proceder a orientação ambientalmente correta do descarte dos resíduos de 

medicamentos gerados pela população assim que procederem a dispensação de 

cada receita; 

4. Será trabalhado junto à população atendida nessas farmácias a necessidade de se 

ter responsabilidade de levar os resíduos de medicamentos e depositá-los nas 

caixas coletoras, expostas nas Unidades Básicas de Saúde-UBS; 
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5. A equipe deve lembrar que a adesão ao descarte adequado é voluntária pela 

clientela atendida nas UBS; 

6. A Secretaria Municipal de Saúde realizará um trabalho de incentivo ao 

profissional de saúde, para que o mesmo, sempre que possível, proceda a 

orientação ambientalmente correta do descarte de resíduos de medicamento 

junto à população; 

7. Trabalhar junto aos profissionais prescritores que no ato da prescrição dos 

medicamentos: 

a. Deverão elucidar ao paciente os riscos do uso, armazenamento 

domiciliar e descarte inadequado de medicamentos vencidos, inservíveis 

e/ou avariados; 

b. Orientar o retorno dos medicamentos vencidos, inservíveis e/ou 

avariados para a farmácia onde foi atendido; 

 

8. As Secretarias Municipais de Saúde deverão inserir no rodapé de seus 

receituários a seguinte nota: “Não guarde seus medicamentos em casa. Traga-

os de volta à farmácia da UBS mais próxima da sua casa -  DESCARTE 

COM A GENTE”. 
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APÊNDICE B 

 

PROJETO PRIMÁRIO DE DISSERTAÇÃO APRESENTADO AO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS AMBIENTAIS – PPGTEC / IFAL 

 

 

DIAGNÓSTICO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE MEDICAMENTOS 

DESCARTADOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/ALAGOAS/BRASIL 

 

RESUMO 

 

Este estudo pretende diagnosticar a destinação final dos resíduos químicos farmacêuticos 

oriundos de medicamentos descartados pelas farmácias do sistema municipal de saúde, 

drogarias, farmácias de manipulação e distribuidoras do setor privado, localizadas no 

Município de Maceió/AL, observando a influência dos possíveis geradores de resíduos. A 

pesquisa é de natureza prática aplicada, descritiva, exploratória e quantitativa, utilizar-se-á de 

questionários semi-estruturados, com perguntas elaboradas a partir da pesquisa bibliográfica e 

documental, realizados e aplicados nos atores envolvidos. Serão utilizados levantamentos 

bibliográfico e documental, com busca nas bases de dados Scielo, Capes, Lilacs, Google 

Acadêmico, Scopus, além de fontes como ANVISA, Ministério da Saúde e Ministério do Meio 

Ambiente. A coleta de dados será realizada com a aplicação de formulários e/ou questionários 

fechados, específicos para cada nicho, com proposições dicotômicas, tricotômicas, de escolha 

múltipla e de escala, sendo submetidos à fase teste em cada categoria do universo a ser 

pesquisado. Para o cálculo da amostragem será inicialmente efetivada uma análise do universo 

de estabelecimentos privados que serão investigados, realizando levantamento quantitativo e 

sua georreferência no Município de Maceió/AL. O quantitativo de estabelecimentos será 

extraído unicamente do banco de dados da Vigilância Sanitária do Município de Maceió/Al. 

Empregar-se-á o sorteio aleatório para a determinação dos estabelecimentos participantes. No 

que concerne aos profissionais farmacêuticos, será realizado cálculo de amostragem levando 

em consideração os profissionais inscritos no Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. 

Serão convidados a participarem da pesquisa a Assistência Farmacêutica do Município de 

Maceió/AL, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de 

Alagoas – Sincofarma/AL, acadêmicos do curso de farmácia e a Vigilância Sanitária do 

Município de Maceió/AL. Os dados serão apresentados em tabelas, quadros e gráficos, com 
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interpretação textual. A análise dos dados utilizará estatística descritiva, com variável 

qualitativa e quantitativa. O escopo é obter uma amostragem que possibilite um grau de 

confiabilidade de 95% dos dados obtidos. Para conclusão da análise e avaliação dos resultados 

será realizada uma análise descritiva, onde, delinear-se-á uma relação entre as causas do 

possível problema e suas disseminações no sistema, à luz dos dispositivos legais vigentes no 

país, que abordam o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde.   

 

 

Palavras-chave: “Resíduos de medicamentos”; “Meio ambiente”; “Destino final de 

medicamentos”; “Logística reversa”; “Gerenciamento de resíduos”.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo do presente projeto é diagnosticar a destinação final dos resíduos 

químicos farmacêuticos oriundos de medicamentos descartados pelas farmácias do sistema 

municipal de saúde, drogarias, farmácias de manipulação e distribuidoras do setor privado, 

localizadas no Município de Maceió/AL, observando a influência dos possíveis geradores de 

resíduos, tendo como pano de fundo os dispositivos legais, como a Resolução da ANVISA nº 

222/18 e a RDC CONAMA nº358/05, que abordam o gerenciamento dos resíduos de serviço 

de saúde em todas as suas etapas. 

O atual estilo de vida consumista da sociedade influencia uma produção exagerada, 

passando a ser um grande problema que envolve questões de ordem ambiental e de saúde 

pública. Por essa razão, a nossa civilização chega ao 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 (FERREIRA, 1995).  

Exatamente com a industrialização, na segunda metade do século XX, surgiram os 

novos padrões de consumo da sociedade, e os problemas causados ao meio ambiente foram 

agravados com o crescimento da produção de resíduos em ritmo superior à capacidade de 

absorção e resiliência da natureza. Notam-se tais condições no aumento da produção de 

produtos descartáveis, bem como de produtos com características não degradáveis nos resíduos 

gerados. Dessa forma, o descarte inadequado tem produzido passivos ambientais capazes de 

colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras 

gerações. (BRASIL, 2006). 

Entre os inúmeros agentes poluidores do meio ambiente encontram-se os Resíduos dos 

Serviços de Saúde – RSS, que são todos os resíduos resultantes dos serviços relacionados com 
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o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 

trabalhos de campo (CONAMA nº 358, 2005). Tendo como resultado destes serviços os 

resíduos químicos farmacêuticos oriundos de medicamentos. 

Estes compostos são pouco ou nada biodegradáveis, segundo Glassmeyer et al. (2008) 

e Kolpin et al. (2002) as três formas de descartes de medicamentos mais frequentemente usadas 

são: o vaso sanitário; a pia ou o lixo doméstico. Todas essas formas têm desvantagens. A 

disposição por pia ou vaso sanitário, aumentam a carga de produtos farmacêuticos para o 

sistema de águas residuais. Vários estudos apresentam produtos farmacêuticos aferidos em 

efluentes de águas residuais tratadas e águas receptoras de efluentes (GLASSMEYER et al., 

2008; KOLPIN et al., 2002).  

A ocorrência e o destino de resíduos de medicamentos no ambiente aquático têm sido 

reconhecidos como um dos problemas emergentes na química ambiental. Foram realizadas 

algumas investigações na Áustria, Brasil, Canadá, Croácia, Inglaterra, Alemanha, Grécia, Itália, 

Espanha, Suíça, Holanda e EUA, sendo detectados mais de 80 compostos, fármacos e vários 

metabólitos de drogas no ambiente aquático (HEBERRER, 2002). 

Destaca-se que os processos de tratamentos convencionais não conseguem eliminar os 

fármacos residuais, agravando o problema da contaminação ambiental (ZUCCATO et al. 2006; 

CARVALHO et al. 2009; EICKHOFF et al. 2009). Hoje, não existem dados suficientes sobre 

os reais impactos e riscos que os fármacos e seus contaminantes residuais representam para a 

saúde humana e para o ambiente, sendo preocupantes seus efeitos em longo prazo (ALENCAR 

et al., 2014).  

Vale ressaltar que determinados fármacos demandam uma maior atenção por revelar 

uma maior interação com os organismos, mesmo em baixíssimas concentrações (na ordem de 

μg/L e ng/L), podendo produzir efeitos adversos nos seres vivos. (BILA & DEZOTTI, 2007; 

COSTA et al., 2014). 

A observação do ciclo de vida de um medicamento principia a pesquisa para a 

concepção, fabricação e distribuição para farmácias/drogarias, chegando por fim ao 

consumidor, que vem gradativamente aumentando sua expectativa de vida e, 

consequentemente, aumentando o quantitativo de medicamentos utilizados.  

Outros fatores corroboram a gravidade do problema e são causas influenciadoras para o 

desperdício crescente de medicamentos, como: apresentação das embalagens não condizente 

com a duração do tratamento; impossibilidade do fracionamento do produto; uso irracional de 

medicamentos; automedicação; interrupção ou mudança de tratamento; distribuição aleatória 

de amostras-grátis; gerenciamento inadequado de estoques de medicamentos; e principalmente 
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a falta de orientação sobre a forma adequada de descarte e os perigos de saúde pública e 

ambiental.  

A destinação final dos medicamentos é tema relevante na saúde pública, pois devido às 

suas diferentes características farmacológicas tornar-se-ão resíduos químicos farmacêuticos 

que não poderão mais ser utilizados. (FALQUETO et al., 2007). 

Ainda, conforme o artigo 225 da Constituição Federal (1988): “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 as futuras gerações”.  

O correto descarte dos resíduos de medicamentos no Brasil é normatizado pelo 

Ministério da Saúde e o pelo Ministério do Meio Ambiente, que devem munir os geradores dos 

resíduos com ferramentas para que possam dar a disposição final adequada, sem impactar 

negativamente o meio ambiente.  

Em 2010, foi publicado o Decreto nº 7.404, regulamentando a Lei nº 12.305/2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS, tendo apenas em 2017, com a 

publicação do Decreto nº 9.177, a regulamentação do seu artigo 33. A PNRS sugere que a 

responsabilidade, na questão dos resíduos sólidos, pela coleta, tratamento e destinação final seja 

compartilhada (BRASIL, 2010B; MARCHI, 2011). Infelizmente, o acordo setorial para 

implantação da Logística Reversa com a indústria de medicamento ainda se encontra em 

andamento. Somada à PNRS, a RDC ANVISA nº 306/04 e a Resolução CONAMA nº358/05 

defendem que a prevenção tem foco principal e o tratamento dos resíduos sólidos dos serviços 

de saúde é entendido como alternativa para a destinação adequada aos resíduos com potencial 

de contaminação, fundamentando a análise dos riscos envolvidos. (BRASIL, 2006).  

O CONAMA e a ANVISA classificam os resíduos de serviços de saúde em cinco 

Grupos, de A a E. Nessa classificação, terá interesse específico a esta pesquisa apenas o Grupo 

B, onde se enquadram os medicamentos, por serem substâncias químicas. 

Considerando que estabelecimentos de saúde são todos aqueles relacionados com o 

atendimento à saúde humana (RDC nº 222/18), faz-se necessário de acordo com as Resoluções 

RDC ANVISA nº 222/18 e CONAMA n° 358/05 a elaboração e aplicação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS, que é definido como o documento 

que assinala e apresenta as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos. É importante lembrar 

que em conformidade com as mesmas resoluções a finalidade principal do PGRSS é a 

minimização ou a não produção dos resíduos. 
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Buscando ferramentas de redução do descarte de resíduos, pode-se assinalar a Logística 

Reversa, que é uma forma de minimizar a degradação ambiental. Esse sistema aborda o 

planejamento, a operação, o controle do fluxo e as informações relativas ao retorno dos bens 

pós-consumo ao ciclo produtivo ou de negócio (GUARNIERI, 2011), objetivando a diminuição 

do despejo aleatório desses resíduos no meio ambiente. Entretanto, visto o baixo retorno 

financeiro para a indústria farmacêutica, percebe-se o pouco interesse pelo assunto.   

Tais exposições demonstram a necessidade de inserir o debate sobre o descarte de 

resíduos de serviços de saúde, com foco nos medicamentos, nas pautas políticas, acadêmicas e 

dos serviços de saúde (ALENCAR et al., 2014), e a de pesquisas relativas ao destino final dos 

resíduos de medicamentos, posto que se trate de um problema que tem impactos relevantes não 

apenas ambientais, pois permeia os aspectos econômico e social em igualdade de importância 

(PINTO et al., 2014), infligindo ao poder público atitudes inovadoras e criativas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O interesse em estudar este tema partiu da indignação resultante da observação da 

atividade de inspeção sanitária realizada pela equipe da Inspetoria de Cosméticos e 

Medicamentos da Vigilância Sanitária do Município de Maceió/AL. 

Diariamente, pode-se identificar a necessidade do diagnóstico do sistema de Gestão dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde-RSS, em especial o descarte de resíduo de medicamentos, 

realizados pelas farmácias do sistema municipal de saúde, drogarias, farmácias de manipulação 

e distribuidoras do setor privado.  

Busca-se responder: Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS garante que a destinação 

final de seus resíduos químicos farmacêuticos esteja de acordo com o preconizado nos 

dispositivos legais existentes no país? 

Partindo desta observação, entende-se que no Município de Maceió/AL, existe uma 

lacuna entre os estabelecimentos, no cumprimento dos dispositivos legais, e a segurança no 

descarte pós-consumo, além, é claro, de não poder deixar de citar o crescimento vertiginoso da 

indústria farmacêutica, que é contínuo e ascendente. 

No Brasil, os indicadores do Relatório Anual Sindusfarma/SP, apontam que no ano de 

2017 foram vendidas no mercado farmacêutico 3,90 bilhões de caixas de medicamentos em 

drogarias do Brasil. Um incremento de 5,73% sobre 2016, com um crescimento em reais, na 

ordem de 11,73% na comparação com os resultados do ano anterior, representando, 
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aproximadamente, 2% do mercado global, estando o país em 8º lugar em faturamento no 

ranking mundial. 

Como consequência a esse consumo crescente constata-se uma grande quantidade de 

resíduos de medicamentos que são descartados irregularmente todos os dias. Os danos à saúde 

pública e ao meio ambiente são inevitáveis, seja na ingestão inadequada, causando intoxicações 

ou na contaminação do solo e lençóis freáticos. No intuito de evitar que o destino dos 

medicamentos vencidos e/ou avariados seja o lixo doméstico comum e, consequentemente, o 

aterro sanitário municipal, este estudo justifica-se pelo entendimento de que há a necessidade 

de diagnosticar a destinação final dos resíduos químicos farmacêuticos oriundos de 

medicamentos provenientes das drogarias, farmácias de manipulação e distribuidoras do setor 

privado que são descartados no Município de Maceió/AL.  

Ao estudar este tema, a pesquisa poderá fornecer à área acadêmica o real perfil dos 

profissionais que estão no mercado de trabalho e a expectativa da formação acadêmica dos 

discentes quanto a uma assistência farmacêutica ambientalmente correta. Para uma gestão 

adequada dos resíduos, é fundamental que na formação acadêmica dos profissionais seja 

abordado o tema com uma visão interdisciplinar, trazendo os dispositivos legais para 

confrontamento. Nota-se que o modelo atual de formação dos profissionais de saúde utiliza 

técnicas e práticas não preventivas, gerando um distanciamento na relação entre saúde e meio 

ambiente (SOUZA & ANDRADE, 2014). 

Na área profissional, a pesquisa proporcionará aos gestores, aos profissionais ligados à 

área sanitária e ambiental, além da sociedade em geral, dados reais sobre o cenário de descarte 

de medicamentos no Município de Maceió/AL e, de posse desses resultados, os órgãos poderão 

utilizá-lo seguramente para a reorganização de serviços ou na formação de novos, como o 

planejamento de campanhas e de programas permanentes de descarte ambientalmente correto 

de resíduos de medicamentos, visando à conscientização da população no que diz respeito ao 

descarte de medicamentos vencidos e/ou avariados. Além disso, fornecerá à Vigilância 

Sanitária Municipal dados que hoje são inexistentes, possibilitando um planejamento mais 

assertivo de suas ações.  Acredita-se que o presente projeto de pesquisa possa produzir 

contribuições que norteiem as ações dos gestores e dos participantes do poder legislativo na 

elaboração de dispositivos legais municipais e estaduais, que venham a resultar em 

significativas mudanças no cenário, possibilitando uma melhora na qualidade de vida das 

pessoas e do ecossistema. 
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Os medicamentos fazem parte dos Resíduos dos Serviços de Saúde-RSS e vêm 

assumindo grande importância nos últimos anos e gerando políticas públicas e legislações 

dirigidas para a sustentabilidade do meio ambiente e a preservação da saúde. (BRASIL, 2006).  

Nesse contexto, atualmente, a geração de resíduos das diversas atividades humanas 

constitui-se, entre outros, um desafio a ser enfrentado pelas três esferas de governos: Municipal, 

Estadual e Federal, além da sociedade. No sentido de minimizar os prejuízos causados ao meio 

ambiente, o cumprimento da legislação correlata busca o consumo conscientemente sem 

exageros. (BRASIL, 2006). 

Vale destacar que o gerenciamento dos resíduos de medicamentos possui técnicas 

fundamentadas em legislações, sendo imperativo o seu cumprimento rigoroso, com a intenção 

de proteger a sociedade de agravos de saúde e evitar a degradação do meio ambiente. Para tal, 

a observação deste parâmetro permitirá delinear a relação entre as causas do possível problema 

e suas disseminações no sistema, e dos efeitos decorrentes daquele, à luz da RDC ANVISA nº 

222/18 e da Resolução CONAMA nº358/05, que abordam o gerenciamento dos resíduos de 

serviço de saúde em todas as suas etapas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Diagnosticar como é realizada a destinação final dos resíduos químicos farmacêuticos 

provenientes de medicamentos descartados pelas farmácias do sistema municipal de saúde, 

drogarias, farmácias de manipulação e distribuidoras do setor privado, localizadas no 

Município de Maceió/AL.  

 

 3.2. Objetivos Específicos 

Verificar a utilização do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – 

PGRSS nos estabelecimentos especificados; 

Mapear os estabelecimentos que atendem aos dispositivos legais de recolhimento de 

resíduos químicos farmacêuticos provenientes de medicamentos; 

Averiguar a percepção dos estabelecimentos especificados quanto à proteção ao meio 

ambiente; 

Mapear os estabelecimentos que realizam o recebimento de resíduos de medicamentos 

da população;  

Inferir qual a percepção dos profissionais farmacêuticos em relação ao descarte dos 

resíduos de medicamentos, frente à proteção ao meio ambiente; 
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Inferir qual a percepção dos acadêmicos de farmácia em relação ao descarte dos resíduos 

químicos farmacêuticos, frente à proteção ao meio ambiente; 

Descrever o emprego do processo de Logística Reversa de medicamentos e sua 

aplicabilidade nos estabelecimentos especificados; 

Averiguar a posição do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do 

Estado de Alagoas – Sincofarma/AL, frente ao cenário de possível implantação da Logística 

Reversa de medicamentos pós-consumo; 

Detalhar a ação da Vigilância Sanitária do Município de Maceió/AL diante da 

destinação final dos resíduos de medicamentos no Município de Maceió/AL. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa iniciar-se-á com levantamento bibliográfico sobre destinação final de 

resíduos de medicamentos, com dados e normas técnicas, nas legislações vigentes pertinentes 

ao assunto em vigor no Brasil, artigos científicos, dissertações e teses relacionadas ao tema. A 

pesquisa utilizar-se-á de questionários semi-estruturados, com perguntas elaboradas a partir da 

pesquisa bibliográfica realizada, e aplicados diretamente ao Coordenador da Assistência 

Farmacêutica do Município de Maceió/AL, ao Presidente do Sindicato do Comércio Varejista 

de Produtos Farmacêuticos do Estado de Alagoas – Sincofarma/AL, nas drogarias, farmácias 

de manipulação e distribuidoras do setor privado, localizadas no Município de Maceió/AL, 

além de profissionais farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, 

profissionais da equipe multiprofissional das Coordenações de Cosméticos e Medicamentos e 

Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária do Município de Maceió/AL e acadêmicos de 

Farmácia, do último período, das 2 (duas) faculdades que primeiro ofertaram este curso no 

município de Maceió/AL. Para calcular a amostragem que possibilite um resultado com 

confiabilidade, serão utilizadas equações estatísticas. 

 

4.1 – Tipo e Método 

O estudo apresentará uma epistemologia positivista, buscando as causas dos fenômenos, 

a explicação dos fatos pelos seus condicionantes e antecedentes, tendo o próprio objeto 

observado como fonte do conhecimento, sendo uma pesquisa descritiva, exploratória e 

quantitativa, prática, de natureza aplicada. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2002), pesquisa descritiva ocorre quando se 

registram, analisam e correlacionam fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. 
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De acordo com Barros e Lehfeld (2000), por meio de pesquisas descritivas procura-se 

descobrir com que frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações e conexões com outros fenômenos. 

Ainda para Cervo, Bervian e da Silva (2002), a pesquisa exploratória não requer a 

formulação de hipótese para ser testada. Ela se restringe a definir objetivos e buscar mais 

informações sobre determinado assunto de estudo. Portanto, ela seria o passo inicial para este 

projeto de pesquisa. 

Na pesquisa quantitativa são empregados instrumentos estatísticos, tanto na coleta como 

no tratamento dos dados, tendo como finalidade medir relações entre as variáveis. Mede e 

quantifica os resultados da investigação, elaborando-os em dados estatísticos.  

Na pesquisa prática os conhecimentos gerados são dirigidos na prática à solução de 

problemas específicos e de natureza aplicada, onde a motivação tem foco no conhecimento para 

aplicar os resultados. Segundo Barros e Lehfeld (2000), o objetivo é “construir para fins 

práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.  

Os métodos de pesquisa serão: revisão bibliográfica, análise documental, busca nas 

bases de dados Scielo, Capes, Lilacs, Google Acadêmico e Scopus, utilizando termos como 

“resíduos de medicamentos”, “meio ambiente”, “destino final de medicamentos”, “logística 

reversa”, “fármacos e efluentes”, “medicamento vencido” e “gerenciamento de resíduos”, além 

de fontes como ANVISA, Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Outras bases; 

http://www.teses.usp.br/ (disponibiliza parte da produção intelectual, ou seja, das dissertações 

e teses defendidas na USP), http://dedalus.usp.br/ (contém dados bibliográficos dos acervos das 

38 bibliotecas que compõem o Sistema Integrado de Biblioteca da USP), 

http://bdtd.ibict.br/vufind/ (catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas -dissertações e 

teses), http://pesquisa.bvsalud.org (Portal Regional da BVS – Informação e Conhecimento para 

a Saúde) e  http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/  (periódicos da Fiocruz). Serão utilizadas 

pesquisas de levantamento e surveys. 

 

4.2 – Coleta de dados 

A coleta de dados será realizada aplicando 7 (sete) diferentes formulários e/ou 

questionários fechados, específicos para cada nicho, com proposições dicotômicas, 

tricotômicas, de escolha múltipla e de escala.  

As ferramentas de coleta de dados passarão pela fase teste. Um piloto será aplicado em 

cada categoria do universo a ser pesquisado para que se possa assegurar o seu grau de adequação 

e de precisão, para posteriormente colocá-lo em prática iniciando à coleta de dados. 

http://www.teses.usp.br/
http://dedalus.usp.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://pesquisa.bvsalud.org/
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
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A ferramenta de coleta de dados que será aplicada em cada nicho objetivará: 

 Com o Coordenador da Assistência Farmacêutica do Município de Maceió/AL: 

coletar dados quanto ao fluxo de recolhimento e descarte dos resíduos de 

medicamentos produzidos nas farmácias das unidades básicas de saúde e na 

central de abastecimento farmacêutico do município; verificar se há Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, quem o elaborou, 

se houve treinamento e revisão do PGRSS com os servidores envolvidos no 

processo, seu conhecimento de Logística Reversa e se há utilização da mesma; 

 Com o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 

Farmacêuticos do Estado de Alagoas – Sincofarma/AL: coletar informações 

referentes ao entendimento dos dispositivos legais sobre gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde, quais ações realizadas para o seu cumprimento e 

seu posicionamento frente ao cenário de possível implantação da Logística 

Reversa de medicamentos pós-consumo; 

 Com as drogarias e farmácias de manipulação do setor privado, localizadas no 

Município de Maceió/AL: obter dados referentes quanto ao entendimento do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, quem o 

elaborou, percepção dos funcionários sobre o tema, se houve treinamento e 

revisão do PGRSS, seu conhecimento de Logística Reversa e se há utilização da 

mesma; 

 Com as distribuidoras de medicamentos do setor privado, localizadas no 

Município de Maceió/AL: obter dados referentes quanto ao entendimento do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, sua 

aplicação, se há conhecimento de Logística Reversa e em que situação ela 

ocorre; 

 Com os profissionais farmacêuticos inscritos no Conselho Regional de Farmácia 

de Alagoas: abordar o grau de conhecimento sobre Logística Reversa e a 

disposição de desenvolver uma orientação farmacêutica com mais consciência e 

responsabilidade ambiental, o conhecimento sobre o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS se houve treinamento e orientação 

para sua elaboração, se tem dificuldade da sua aplicabilidade nos 

estabelecimentos, e se o tema já foi em algum momento tratado durante sua 

formação acadêmica; 
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 Com os acadêmicos de Farmácia, do último período, das 2 (duas) faculdades 

que primeiro ofertaram este curso no município de Maceió/AL: obter 

informações quanto à abordagem do tema na sua formação e o quanto julgam-

no relevante para a sociedade; 

 Com os profissionais da equipe multiprofissional das Coordenações de 

Cosméticos e Medicamentos e Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária do 

Município de Maceió/AL: levantar o perfil da equipe, os tipos de ações 

preventivas e punitivas junto aos fiscalizados e à população, sua estrutura de 

monitoramento da destinação final dos resíduos químicos farmacêuticos 

provenientes de medicamentos descartados pelas farmácias das unidades 

públicas de saúde do Município de Maceió/AL, nas drogarias, farmácias de 

manipulação e distribuidoras do setor privado, localizadas no Município de 

Maceió/AL. 

 

4.3 - Dos aspectos estatísticos 

Para o cálculo da amostragem será inicialmente efetivada uma análise do universo de 

estabelecimentos privados que serão investigados, realizando levantamento quantitativo dos 

estabelecimentos e sua georreferência no Município de Maceió/AL, (drogarias, farmácias de 

manipulação e distribuidoras do setor privado, além das farmácias do sistema municipal de 

saúde). O quantitativo de estabelecimentos será extraído exclusivamente do banco de dados da 

Vigilância Sanitária do Município de Maceió/AL. Para determinar quais empresas serão 

visitadas empregar-se-á o sorteio aleatório, utilizando o site gerador de números randômicos: 

https://www.randomizer.org/. Tal procedimento será empregado a todos os grupos de 

estabelecimentos especificados. 

No que concerne aos profissionais farmacêuticos, será realizado cálculo de amostragem 

levando em consideração os profissionais inscritos no Conselho Regional de Farmácia de 

Alagoas. 

Com relação aos acadêmicos de farmácia, o objetivo é aplicar o questionário em todos 

aqueles que se dispuserem a participar da pesquisa, buscando a totalidade. O público alvo serão 

os acadêmicos que estão no último período do curso de farmácia, das 2 (duas) primeiras 

instituições a ofertarem o Curso de Farmácia no Estado de Alagoas. As instituições 

identificadas foram: o Centro Universitário Cesmac (Centro de Estudos Superiores de 

Maceió/AL), instituição privada, que ofertou pela 1ª vez o Curso de Farmácia no Estado de 

Alagoas, com implantação no início ano letivo de 1997; e a Universidade Federal de Alagoas-
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UFAL, instituição pública, que foi a 2ª instituição a ofertar o Curso de Farmácia no Estado com 

implantação no início do ano letivo de 1999.  

Os dados serão apresentados em tabelas, quadros e gráficos, com interpretação textual. 

A análise dos dados utilizará estatística descritiva, com variável qualitativa e 

quantitativa. O escopo é obter uma amostragem que possibilite um grau de confiabilidade de 

95% dos dados obtidos. 

 

4.4 – Contextualização da área geográfica de estudo 

A pesquisa será realizada no Município de Maceió que está localizado no Estado de 

Alagoas, na Região Nordeste do Brasil. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE/2017, a cidade de Maceió é o principal centro urbano alagoano, 

concentrando o maior contingente populacional do Estado, com uma população estimada em 

1.029,129 habitantes, distribuídos numa área de 509,552 km2. A cidade de Maceió apresenta 

50 bairros, divididos em 8 Regiões Administrativas-RAs municipais estabelecidas no Plano 

Diretor de Regionalização – PDR 2005, instituído pela Lei Municipal nº 5486/2005.  

 

4.5 – Conclusão da análise e avaliação dos resultados 

Será realizada uma análise descritiva. Para tal, a observação dos resultados permitirá 

delinear uma relação entre as causas do possível problema e suas disseminações no sistema, à 

luz da RDC ANVISA nº 222/18, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e da Resolução CONAMA nº358/05 que dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. Além da observação 

e utilização de outros dispositivos legais que estão em vigor no País. 
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5. RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO (ou RESULTADOS ESPERADOS)  

5.1 Resultados parciais 

Ação Status 

Pesquisa 

Bibliográfica – 100% 

Documental – 100% 

Base legal – 100% 

Tratamento do banco de dados 

fornecido pela Coordenação da 

Vigilância Sanitária do Município de 

Maceió/AL – VISA/SMS/Maceió-AL 

100% 

Delimitação da pesquisa 100% 

Georreferência 

(Localização nas Regiões 

Administrativas-RAs do Município de 

Maceió/AL) 

Unidades Básicas de Saúde de Maceió/AL – 

100% 

Drogarias – 100% 

Farmácia de manipulação – 100% 

Distribuidoras de medicamentos – 100% 

Cálculo da amostra 

Drogarias – 100% 

Farmácias de manipulação – 100% 

Distribuidoras de medicamentos – 100% 

Profissionais farmacêuticos – 100% 

Ferramenta de coleta de dados 

Elaboração dos questionários - 100% 

Testes realizados –  

1º (12/2017) / 2º (08/2018) 

 

5.2 Resultados esperados 

Traçar o real cenário da destinação final dos resíduos químicos farmacêuticos oriundos 

de medicamentos no Município de Maceió/AL, propondo ações voltadas à correção do descarte 

inadequado dos resíduos, seja nos estabelecimentos especificados no estudo ou no descarte pós-

consumo. 

Fomentar a discussão no meio acadêmico e profissional, objetivando a sensibilização 

para o tema em questão, visando o desenvolvimento de uma postura profissional pró-ativa, que 

irá possibilitar a construção de uma orientação farmacêutica com mais consciência e 

responsabilidade ambiental. 
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Oferecer informações sobre o tema aos órgãos fiscalizadores, proporcionando-lhes 

condições à elaboração de ações para minimizar as dificuldades de aplicação da RDC ANVISA 

nº 222/18 e da Resolução CONAMA nº358/05.  

Desenvolver estudo para proposta de efetiva implantação e estruturação da Logística 

Reversa de medicamentos em Maceió/AL, servindo como modelo de referência para os outros 

101 municípios do Estado de Alagoas.  

Utilização da pesquisa para formulação de proposta de regulamentação municipal para 

implantação do sistema de Logística Reversa no Município de Maceió/AL, de forma 

independente do serviço público ou privado: tornando obrigatório, aos estabelecimentos que 

dispensam ou comercializam medicamentos, receber dos consumidores os medicamentos sem 

uso, vencidos e/ou avariados, incluindo aqui a responsabilidade dos prescritores na distribuição 

de amostras grátis. 

Espera-se, portanto, identificar os problemas, os tipos de erros mais ocorridos e suas 

causas, podendo, por fim, recomendar mudanças que venham a minimizar as falhas, visando à 

melhoria da qualidade ambiental no Município de Maceió/AL, indicando caminhos para um 

maior controle do processo de descarte de resíduos de medicamentos, buscando construir uma 

cadeia segura e ambientalmente correta, atendendo à legislação vigente no País. 

 

6. INSERÇÃO SOCIAL 

 O desenvolvimento é um difícil caminho de mudança social, com potencial para gerar 

impactos nos processos político, social, ambiental entre outros. Deste modo, faz-se necessário 

ter sempre em mente a responsabilidade com o meio ambiente, trabalhando para que a 

intervenção do homem na natureza seja de forma prudente e positiva.  

Sendo assim, este projeto contribuirá com informações, que serão levadas aos gestores, 

com o intuito de fomentar a discursão e oferecer dados que venham possibilitar o planejamento 

de ações mais assertivas, em toda a cadeia de distribuição e consumo de medicamentos no 

Município de Maceió/AL, além de contribuir com a sociedade em geral, fornecendo conteúdo, 

favorecendo a educação, despertando o interesse e gerando valor nas causas sociais e 

ambientais.  

Para reduzir a quantidade de resíduos, faz-se necessário trabalhar o comportamento 

social, principalmente nos padrões de produção e consumo. Isso diminuiria os riscos de 

contaminação ambiental pelo descarte incorreto de medicamentos, principalmente através de 

prescrições racionais (ROCHA, 2009; VARGAS, 2014). 
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7. PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA 

A proposta deste projeto visa produzir dados que venham fornecer aos órgãos 

reguladores informações que embasem ações, objetivando minimizar o impacto negativo do 

descarte irregular dos resíduos farmacêuticos na saúde da população e no meio ambiente. Esses 

dados contribuirão para os gestores e profissionais ligados à área sanitária e ambiental na 

reorganização de serviços e/ou na formação de novos. 

Os dados resultantes da pesquisa poderão apoiar o desenvolvimento de algumas 

tecnologias e servirão como base para a construção de futuros projetos e ações, representando 

uma opção de melhora na qualidade de vida das pessoas e do ecossistema, visando uma ação 

transformadora e diferenciada. 

Um dos pontos especificamente pesquisado será a possibilidade de propor a implantação 

da Logística Reversa no Município de Maceió/AL, servindo como base, para o 

desenvolvimento de políticas públicas sobre o tema, tendo o objetivo de disseminar a ideia em 

todo o Estado, através de exposições e proposições junto ao meio político, como forma de 

minimizar o aporte de resíduos de medicamentos para o meio ambiente. Em Brasil (2013) a 

proposta da implantação da Logística Reversa é considerada um instrumento de 

desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos de medicamentos ao setor 

empresarial para a destinação final ambientalmente correta.  

Quando os pacientes utilizam da terapêutica adequada, respeitando as doses, o tempo 

de tratamento para suas necessidades, pode-se dizer que há o uso racional de medicamentos 

(OMS, 1986). Esse ponto será bastante abordado, através da ótica social e sanitária, como ação 

preventiva de redução da produção de resíduos, visto que essa temática visa à melhoria da 

qualidade de vida da população e do meio ambiente. 

As decisões que envolvem o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos são 

fundamentalmente deliberações sobre saúde pública e requerem, portanto, a intervenção do 

poder público. O desafio encontra-se em elaborar dispositivos legais que venham a ser 

implantados com eficácia no setor a que se pretende regulamentar. Com isso, os riscos à saúde 

e ao meio ambiente serão minimizados. Com uma perspectiva de contribuir para esse cenário, 

a pesquisa se propõe a colaborar, elaborando uma proposta de dispositivo legal, que será 

apresentado junto aos representantes da sociedade maceioense, no poder legislativo, buscando 

uma convivência mais harmoniosa, socialmente equitativa, ecologicamente correta e 

respeitando os dispositivos legais em vigor no país.
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8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Cronograma de execução de atividades 

ANO 2017 2018 2019 

MÊS 0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

Revisão Bibliográfica/Documental X X X X X X X X X X X X             

Elaboração dos instrumentos   X X X X X X X X X X             

Cálculo da amostragem    X X X                   

Teste dos instrumentos de coleta    X        X             

Aplicação                         

Tabulação                         

Redação X X X X X X X X X X X X X X X X         

Revisão geral                         

Apresentação da Pesquisa à Sociedade                         

Defesa da qualificação                         

Defesa da dissertação                         

Envio do trabalho para publicação 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADO AO COORDENADOR 

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL 

 

DATA: 

 

1. Quantas farmácias a rede municipal de saúde possui? 

 

2. O Município de Maceió possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde? 

( )Sim, como foi o processo de elaboração? ( )Não 

 

3. Possui contrato com empresa para recolhimento os resíduos de medicamentos? 

( )Sim ( )Não 

 

4. Já houve alguma reunião, evento, para a discursão da logística reversa de medicamento em 

que a Coordenação tenha participado? 

( )Sim, qual?_____________________________ ( )Não 

 

5. Quais os desafios para a implantação de logística reversa no setor de medicamentos? 

 

6. A Coordenação, já realizou campanha sobre a forma correta de descartar os resíduos de 

medicamentos junto à população assistida nas farmácias das unidades básicas de saúde?  

( )Sim ( )Não 

 

7. A Coordenação, já promoveu treinamento sobre a forma correta de descartar os resíduos de 

medicamentos junto aos seus farmacêuticos e outros integrantes da equipe multiprofissional 

de saúde?  

( )Sim ( )Não 

 

8. A Coordenação já tentou alguma ação de apoio junto aos seus fornecedores, no que diz 

respeito a implantação da logística reversa?  

( )Sim ( )Não 

 

9. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos vencidos 

e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no País? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 

 

10. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade 

compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

11. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre os agentes 

envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

 

12. Deseja colocar algo mais? 
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APÊNDICE D 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADO AO SINDICATO 

DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO 

ESTADO DE ALAGOAS – SINCOFARMA/ALAGOAS 

 
DATA:  

 

1. Já houve alguma reunião, evento, para a discursão da logística reversa de medicamento 

em que o SINCOFARMA tenha participado? 

( )Sim, qual?_____________________________ ( )Não 

 

2. Quais os desafios para a implantação de logística reversa no setor de medicamentos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. O SINCOFARMA, já realizou campanha sobre a forma correta de descartar os resíduos 

de medicamentos junto à população?  

( )Sim ( )Não 

 

4. O SINCOFARMA, já realizou campanha sobre a forma correta de descartar os resíduos 

de medicamentos junto aos seus associados?  

( )Sim ( )Não 

 

5. O SINCOFARMA promove alguma ação de apoio junto a seus associados, no que diz 

respeito ao descarte correto de medicamentos, conforme preconizado nos dispositivos 

legais?  

( )Sim ( )Não 

 

6. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos 

vencidos e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no país? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 

 
7. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento 

à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a 

responsabilidade compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

8. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre 

os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 
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APÊNDICE E 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADOS AS FARMÁCIAS 

DE MANIPULAÇÃO / DROGARIAS 

 

Data: Bairro:  

 

1. Categoria:  

(   )Farmácia/Drogaria comercial (   )Farmácia UBS (   )Farmácia de Manipulação 

 

2. Quanto tempo esta empresa está em funcionamento? 

( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Acima de 11 anos 

 

3. Realiza recolhimento de resíduos de medicamentos da população? 

( )Sim, ( ) Permanente  ( ) Eventual  ( ) Espontânea  ( )Não 

  

4. Sabe o que é um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde?  

( )Sim ( )Não 

 

5. Possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde? 

( )Sim ( )Não 

  

6. Quem elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde? 

______________________________________________________________ 

 

7. Você sabe qual a forma de acondicionamento dos resíduos na farmácia? 

( )Sim ( )Não 

 

8. Você sabe o que acontece depois que os resíduos de medicamentos são recolhidos na 

farmácia? 

( )Sim ( )Não 

 

9. Possui contrato com empresa para recolhimento os resíduos de medicamentos? 

( )Sim, qual?_______________ ( )Não ( )Não sei 

 

10. Você já recebeu alguma informação/treinamento sobre o correto descarte de 

medicamentos? 

( )Sim, ( )Mensal ( ) Anual ( ) outros Qual? ( )Não 

 

11. Conhece os danos causados ao meio ambiente e à saúde, caso os resíduos de 

medicamentos sejam descartados indevidamente?  

( )Sim, qual(ais)?____________ ( )Não 

 

12. Quais os medicamentos mais descartados nesta farmácia?   

  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

13. Com que frequência ocorre à coleta dos resíduos de medicamentos? 

( )Diariamente ( )Semanalmente ( )Quinzenalmente ( )Mensalmente ( )Outros 
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14. Já ouviu falar em Logística Reversa de medicamentos? 

( )Sim ( )Não 

  

15. Quanto tempo você trabalha nessa atividade? 

( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Acima de 11 anos 

   

16. Escolaridade do entrevistado:  

( ) Proprietário ( ) Funcionário 

( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio ( ) Ensino superior 

 

17. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento 

à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a 

responsabilidade compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

18. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre 

os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

19. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos 

vencidos e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no país? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 
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APÊNDICE F 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADOS AS 

DISTRIBUIDORAS (setor privado) 

 

 

      Data:                                                                           Bairro:  

 

1. Quanto tempo esta empresa atua no mercado de distribuição de medicamentos? 

( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Acima de 11 anos 

 

2. Os medicamentos vencidos e/ou avariados retornam para a esta distribuidora? 

( )Sim ( )Não 

 

3. Sabe o que é um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde?  

( )Sim ( )Não 

 

4. Possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde? 

( )Sim ( )Não 

 

5. Quem elaborou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde? 

______________________________________________________________ 

 

6. Você sabe qual a forma de acondicionamento dos resíduos na distribuidora? 

( )Sim ( )Não 

 

7. Você sabe o que acontece depois que os resíduos de medicamentos são recolhidos na 

distribuidora? 

( )Sim ( )Não 

 

8. Possui contrato com empresa para recolhimento os resíduos de medicamentos? 

()Sim, qual?_ ( )Não ( )Não sei 

 

9. Você já recebeu alguma informação/treinamento sobre o correto descarte de 

medicamentos? 

( )Sim, ( )Mensal ( ) Anual ( ) outros 

________________________ 

( )Não 

 

10. Conhece os danos causados ao meio ambiente e à saúde, caso os resíduos de 

medicamentos sejam descartados indevidamente?  

( )Sim, qual(ais)?_____________________________ ( )Não 

 

11. Quais os medicamentos mais descartados nesta distribuidora?   

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

12. A distribuidora consegue retornar os medicamentos vencidos para o(s) laboratório(s) 

farmacêuticos?  

( ) Sim, com que frequência? ( ) Não ( ) Não sei 

13. Qual a condição em que o retorno de medicamentos das farmácias/drogarias é aceito?  

(   ) Avariados durante o transporte;  
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(   ) Quando a compra é equivocada pelo cliente (na quantidade, na forma farmacêutica, 

etc.);  

(   ) Quando a entrega está incompatível na quantidade, na forma farmacêutica, etc.;  

(   ) Vencidos; 

(   ) Próximos do vencimento; 

(   ) Fora das condições de uso por algum motivo específico.  

 

14. Há alguma ação/campanha de recolhimento de medicamentos na empresa para os 

clientes? 

( )Sim ( )Não 

 

15. Já ouviu falar em Logística Reversa de medicamentos?  

( )Sim ( )Não 

 

16. Quanto tempo você trabalha nessa atividade? 

( ) 0 a 5 anos ( ) 6 a 10 anos ( ) Acima de 11 anos 

 

17. Escolaridade:  

( ) Proprietário ( ) Funcionário 

( ) Ensino fundamental ( ) Ensino médio ( ) Ensino superior 

   

18. Para quais regiões do Estado de Alagoas você distribui? 

________________________________________________________________ 

 

19. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento 

à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a 

responsabilidade compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

20. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre 

os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

21. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos 

vencidos e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no país? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 
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APÊNDICE G 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADOS AOS 

PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS INSCRITOS NO CONSELHO 

REGIONAL DE FARMÁCIA DE ALAGOAS – CRF/AL 

 

 

     Data:                                                                    Bairro:  

 

 

1. Na sua casa, onde você descarta os medicamentos? 

( )Lixo comum ( )Pia ( ) Vaso sanitário ( ) Devolve onde comprou-recebeu 

 

2. Na sua casa onde o medicamento é armazenado?  

( )Armário ( ) Gaveta ( )Local específico_____________ 

 

3. Na sua casa, você acompanha o prazo de validade dos medicamentos?  

( )Sim ( )Não 

 

4. Você conhece os impactos ambientais provenientes do descarte incorreto de 

medicamentos domésticos?  

( )Sim ( ) Não ( )Nunca ouvi falar 

 

5. Sabe o que é um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde? 

( )Sim, nunca elaborei ( ) Sim já elaborei ( )Não 

 

6. Qual o medicamento que você mais descarta no seu trabalho? 

______________________________________________________________ 

 

7. Você já foi orientado sobre a forma correta de descartar os resíduos de medicamentos 

pelos órgãos fiscalizadores?  

( )Sim, qual?_____________________________ ( )Não 

 

8. Você guarda os medicamentos que sobram para utilizar depois? 

( )Sim ( )Não 

 

9. Você sabe o que acontece depois que os resíduos de medicamentos são recolhidos na 

farmácia? 

( )Sim ( )Não 

 

10. Você já viu alguma campanha de orientação sobre o descarte correto de medicamentos?  

 ( )Sim ( )Não 

 

11. Você se considera responsável pelo lixo que gera?  

( )Sim ( )Não 

 

12. Já ouviu falar em Logística Reversa de medicamentos? 

( )Sim ( )Não 

 

13. Você já teve alguma disciplina durante a sua graduação que abordasse o tema do 

descarte de resíduos de medicamentos?  
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( )Sim ( )Não ( )Não lembro 

 

14. Em sua opinião, deveria ser abordado à questão ambiental no curso de farmácia?  

( )Sim ( )Não 

 

15. Quanto tempo você trabalha nessa atividade? 

( ) 0 a 5 

anos 

( ) 6 a 10 

anos 

( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( )  Acima de 21 

 

16. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento 

à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a 

responsabilidade compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

17. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre 

os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

18. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos 

vencidos e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no país? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 
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APÊNDICE H 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADOS AOS 

ACADÊMICOS DE FARMÁCIA 

 

 

           Data:                                                        Instituição:  

 

1. Na sua casa, onde você descarta os medicamentos? 

( )Lixo comum ( )Pia ( ) Vaso sanitário ( ) Devolve onde comprou-recebeu 

 

2. Na sua casa onde o medicamento é armazenado?  

( )Armário ( ) Gaveta ( ) Local específico_____________ 

 

3. Você acompanha o prazo de validade dos medicamentos na sua casa?  

( )Sim ( )Não ( )Não lembro 

 

4. Você conhece os impactos ambientais provenientes do descarte incorreto de 

medicamentos domésticos?  

( )Sim ( ) Não ( )Nunca ouvi falar 

 

5. Qual o medicamento que você mais descarta? 

______________________________________________________________ 

 

6. Você já foi orientado sobre a forma correta de descartar os resíduos de medicamentos 

pelas farmácias ou pelo atendimento público de saúde?  

( )Sim ( )Não 

 

7. Você guarda os medicamentos que sobram para utilizar depois? 

( )Sim ( )Não 

 

8. Você já viu alguma campanha de orientação sobre o recolhimento correto de 

medicamentos?  

( )Sim ( )Não 

 

9. Você se considera responsável pelo lixo que gera?  

( )Sim ( )Não 

 

10. Já tomou algum medicamento sem ter prescrição médica?  

( ) Sim, quem indicou? ( )Amigo ( )Você ( ) Farmácia ( )Não 

 

 

11. Em sua opinião deveria ser abordado à questão ambiental no Curso de Farmácia?  

( )Sim ( )Não 

  

12. Você já teve alguma disciplina durante a sua graduação que abordasse o tema do 

descarte de resíduos de medicamentos?  

( )Sim ( )Não ( )Não lembro 
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APÊNDICE I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DIRECIONADO AO GERENTE DA 

INSPETORIA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS DA VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL 

 

DATA:                                

 

1. Quantas drogarias estão cadastradas na VISA/SMS/Maceió? 

 

2. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos no setor farmacêutico (farmácia e drogarias) com vistas ao atendimento 

à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a 

responsabilidade compartilhada entre os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

3. Na sua opinião, qual o nível de relevância da implementação da logística reversa de 

medicamentos de uso domiciliar com vistas ao atendimento à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) que considera a responsabilidade compartilhada entre 

os agentes envolvidos?  

( )Nenhuma ( ) Pouca  ( )Considerável ( ) Muita 

 

4. Já houve alguma reunião, evento, para a discursão da logística reversa de medicamento 

em que a Vigilância Sanitária do Município de Maceió/AL tenha participado? 

( )Sim, qual?_____________________________ ( )Não 

 

5. Quais os desafios para a implantação de logística reversa no setor de medicamentos? 

 

6. A VISA/Maceió/AL, já realizou campanha sobre a forma correta de descartar os 

resíduos de medicamentos junto à população?  

( )Sim ( )Não 

 

7. A VISA/Maceió/AL, já realizou campanha sobre a forma correta de descartar os 

resíduos de medicamentos junto ao setor regulado?  

( )Sim ( )Não 

 

8. A VISA/Maceió/AL, já realizou fiscalização nas empresas de gerenciamento de 

resíduos que atuam no município? 

( )Sim ( )Não 

 

9. Será que o fato de um estabelecimento farmacêutico possuir o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde-PGRSS faz com que o descarte de medicamentos 

vencidos e/ou avariados esteja de acordo com os dispositivos legais existentes no País? 

( ) Sim 

( ) Não, por que? 

 

10. Deseja colocar algo mais?  


