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RESUMO 

 

Nos últimos anos, aumentou a preocupação relacionada ao descarte incorreto 

de medicamentos, que promove riscos à população, devido ao manuseio, ao 

tratamento e à deposição. A logística reversa para medicamentos objetiva frear o uso 

irracional, promovendo o descarte correto desses resíduos. Em janeiro de 2014, em 

Marau, RS, Brasil, município com 37 mil habitantes, realizou-se levantamento dos 

últimos oito meses de descarte de medicamentos, na Estratégia de Saúde de Família 

(ESF) do bairro Santa Rita, que atende cerca de mil famílias. Profissionais da 

saúdeorientaram a população sobre o descarte dos medicamentos vencidos ou em 

desuso, registrando mensalmente as quantidades, nomes comerciais e data de 

vencimento.  O objetivo desse relato de caso foi analisar a quantidade destes 

resíduos, entregues nessa ESF, elencando quais os mais descartados pela população. 

Como resultado, observou-se o descarte de duzentos e vinte princípios ativos, 

chamando atenção o grande número de medicamentos de controle especial e 

contraceptivos. Disso é possível inferir que a população do bairro Santa Rita está 

consciente sobre o descarte correto e uso racional de medicamentos, participando e 

destinando adequadamente seus resíduos medicamentosos, diferentemente do 

observado em bairros centrais. Conclui-se que o trabalho de equipe da ESF vem 

obtendo resultados educativos significativos quanto à temática. 
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RESUMEN 

 

Enlos últimos años ha aumentado lapreocupación relacionada conlosriesgos de 

una eliminaciónincorrecta de los medicamentos, que promuevenlosriesgos de 

lapoblación, porque lamanipulación, tratamiento y disposición. La logística inversa por 

medicamentos que pretende frenar el uso irracional, promoviendolacorrectaeliminación 

de estosresiduos. Enenero de 2014, en Brasil, RS, Brasil, una ciudadcon 37.000 

habitantes, elevaciónrealizólos últimos ocho meses para disponer de los 

medicamentos, enlaestrategia de salud familiar (ESF) delbarrio Santa Rita, que sirve 

de 1 mil familias. Profesionales de lasaludguiaron a lapoblación sobre ladisposición de 

medicamentos caducados o no utilizados, reserva cantidadesmensuales, 

nombrescomerciales y la fecha de caducidad.  El objetivo de este informe del caso 

fueanalizarlacantidad de estosresiduos, entregados en ESF, listado de lo que 

lamayoríadesechados por lapoblación.Como resultado se observó descartando 220 

principiosactivos, llamandolaatención sobre lagrancantidad de medicamentos de 

control especial y los anticonceptivos. Inferir que lapoblacióndel Barrio Santa Rita es 

consciente sobre lacorrectadisposición y uso racional de los medicamentos, 

participando en y cometer sus desechoscorrectamente medicados, a diferencia de la 

observada enbarrioscentrales. Se concluyeque eltrabajoen equipo del ESF ha estado 

recibiendo resultados educativos significativos sobre el tema.   
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OBJETIVOS 

 

 O presente estudo objetivou identificar, em bairro de um município do norte do 

Rio Grande do Sul (RS), Brasil, qual a efetiva participação dos usuários de 

medicamentos no descarte corretodesses produtos, elencando as classes 

medicamentosas e o medicamento mais descartado pela população. 

 



METODOLOGIA 

 

A profissional farmacêutica, do programa de residência de um hospital da 

capital do Estado do RS, atuando na Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Marau, RS, Brasil, juntamente com a equipe de saúde da Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) do Bairro Santa Rita, contando com o apoio da farmacêutica do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), também dessa mesma secretaria, orientoue 

conscientizoua população do bairro elencado para que descartassem seus 

medicamentos vencidos e/ou em desuso na ESF local. Participaram dessa atividade 

outros profissionais da saúde, de forma interdisciplinar e orientada. 

Esses resíduos foram recolhidos, identificados, separados e segregados pela 

secretaria municipal de saúde, por meiodo programa de gerenciamento de resíduos de 

saúde do município, por um período de oito meses. 

Esses dados foram acompanhados e registrados em planilha específica, 

mensalmente, contemplando a denominação comercial e oprincípio ativo dos 

medicamentos, além da quantidade recebida e sua data de validade, obtendo, dessa 

forma, uma estimativa de qual a classe medicamentosa e o medicamento mais 

descartado pela população local.  

Esse estudo foi concluído e os dados tabulados e analisados no mês de janeiro 

de 2014, utilizando planilha do Programa Excel. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O presente trabalho aborda dois aspectos bem específicos: a) o uso, cuidado, 

descarte e contaminação ambiental por medicamentos; b) as políticas públicas de 

saúde, relacionadas ao serviço público e ao uso racional de medicamentos. 

Nos últimos anos, houve um aumento da preocupação do público com relação 

aos riscos do descarte incorreto dos resíduos medicamentosos. Essa inquietação 

cresceu devido ao conhecimento obtido nas últimas décadas acerca dos perigos à 

saúde pública e ao meio ambiente que esses resíduos representam quando mal 

utilizados e/ou descartados de forma inadequada.Tudo isso se torna ainda mais 

relevante quando se pondera que as moléculas medicamentosas podem produzir 

riscos àpopulação envolvida no seu manuseio, tratamento e disposição final.  

A Lei da Logística Reversa (LR), aprovada recentemente no Brasil (BRASIL, 

2010),se constitui de ações, procedimentos e meios que viabilizam a coleta e a 

devolução dos resíduos sólidos àindústria produtora e responsável pelo tratamento 



destes,objetivando encaminhá-los a uma destinação final ambientalmente adequada 

(FLORES; CERVI, 2013).  

A proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem como 

objetivo criar uma LR compartilhada, que inclua consumidores, varejo, distribuidores e 

fabricante. Os três últimos deverão trabalhar, conforme essa proposta, em conjunto, 

com o objetivo de minimizar um problema de saúde ambiental, minimizando, assim,os 

riscoàvida das pessoas, da flora e da fauna (BRASIL, 2013). 

Conforme ABNT NBR 10.004 (2004), a produção de medicamentos envolve a 

utilização de substâncias tóxicas, conferindo periculosidade a essesresíduos. 

Conforme essa norma, os medicamentos são classificados como Resíduos Classe I, 

enquadrados como perigosos, categoria que engloba as substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, como inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. 

A regulamentação do Programa dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

pela RDC n° 306/04 (BRASIL, 2004) e a Resolução CONAMA n° 358/05 (BRASIL, 

2005) classificam os RSS em cinco grupos: A, B, C, D e E. Os medicamentos se 

enquadram na classificação do Grupo B, pois contêm substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

Entretanto, referente aos medicamentos, por não estarem bem definidos alguns 

critérios da LR, os municípios têm buscado realizar campanhas de conscientização 

sobre o descarte correto desses produtos, bem como têm se empenhado em levar 

orientações educativas com o objetivo de frear o uso irracional de medicamentos, que, 

quando eliminados fisiologicamente, causam grande contaminação ambiental, 

especialmente aos lençóis freáticos, retornando por meioda água de consumo. Assim, 

o medicamento,em vez de promover apenas seu papel social, na cura aos 

adoecimentos, torna-se um vilão da saúde ambiental.  

Portanto, descartar aleatoriamente medicamentos vencidos ou em desuso, é 

um ato perigoso, que pode causar vários problemas à saúde da população, como 

intoxicações e reações adversas graves, sem contaras agressões ao meio 

ambiente,contaminando as águas, o solo, o ar e os animais.  

No Brasil, a busca pela saúde, através dos programas governamentais, tem 

levado em consideração os diversos aspectos de uma política voltada a atender a 

todos os cidadãos de forma igualitária. Dentre essas políticas, a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) é um resultado de uma experiência acumulada por grupos de 



trabalho, envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). A Atenção Básica (AB) é desenvolvida de forma 

descentralizada, em local próximo ao cotidiano da população e consolida-se como a 

principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a rede de atenção à 

saúde (BRASIL, 2011).  

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) garantem à população acesso a uma 

saúde pública de qualidade. Possuir infraestrutura adequada para esse tipo de 

unidade de saúde é um desafio para o Brasil, o único país com mais de 100 milhões 

de habitantes, desfrutando de um sistema de saúde público, universal, integral e 

gratuito (BRASIL, 2011). 

A equipe da ESF do estudo, localizada no Bairro Santa Rita, do município de 

Marau, RS, Brasil, conforme determinação legal, é composta por profissionais das 

diversas áreas da saúde, contando comuma enfermeira, uma médica, duas técnicas 

de enfermagem, uma agente comunitária de saúde(ACS), uma dentista, uma auxiliar 

de consultório, uma psicóloga e uma sanificadora. Conta, ainda, com três profissionais 

residentes, nas áreas de psicologia, enfermagem e farmácia.  

O grupo de trabalho da ESF possui como atribuições:o acolhimento aos 

pacientes, os procedimentos de enfermagem, a aplicação de vacinas, a realização de 

consultas médicas e odontológicas, os atendimentos psicológicos, as visitas 

domiciliares, as reuniões de equipe,os cursos para gestantes, o atendimento 

farmacoterapêutico, a atenção farmacêutica e demais atividades relacionadas, como a 

atividade realizada nos oito meses que antecederam a efetiva realização do estudo, 

pela residente em farmácia, juntamente com outros profissionais, referente 

àorientaçãoda população do bairro quantoao uso, ao cuidado eao descarte correto de 

seus medicamentos vencidos ou em desuso.  

 

 

ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS 

 

De acordo com os relatórios dos últimos oito meses, referente ao recebimento 

de medicamentos para descarte no Bairro Santa Rita, foram recolhidas 

220especialidades medicamentosas, tendo, nesse montante, sido observado o 

descarte de  uma grande quantidade de medicamentos de controle especial, o que 

desperta curiosidade e preocupação, por serem,esses 



medicamentos,adquiridosapenascom a comprovaçãode prescrição médica, o que 

demonstra incoerência da indicação com a real necessidade do usuário, já que este 

deixa de utilizar e acaba por descartá-lo. 

Conformeobservado naTabela 1, as especialidades farmacêuticas mais 

descartadas pela população do bairro Santa Rita foram: 

 

Tabela 1: Relação de medicamentos vencidos e em desuso, nos oito meses que antecederam 
o estudo, bairro Santa Rita, Marau, RS. 

Medicamento 
(Nome Comercial/ 

concentração) 

Nome genérico 

(princípio ativo) 

Quantidade 

 

Prazo de validade 

Norestin 0,35 mg Noretisterona 

 

1150cp Outubro/2013 

Captopril 25 mg Captopril 

 

170cp Dezembro/2013 

Amplictil 100 mg Cloridrato de 

Clorpromazina 

166 cp Fevereiro/ 2012 

Fluoxetina 20 mg Cloridrato de Fluoxetina 152 cp Maio/2011 

Neurontin 400mg Gabapentina 

 

150 cp Junho/2013 

Depramina 25 mg Imipramina 

 

140 Outubro/2014 

Captopril 50 mg Captopril 94 cp Janeiro/2013 

Amitriptilina 25mg Amitriptilina 

 

60 cp Novembro/2012 

 

 

O medicamento descartado em maior quantidade foi o Norestin, um 

contraceptivo, com indicações no tratamento das hemorragias uterinas funcionais e 

distúrbios do ciclo menstrual, dismenorréia, tensão pré-menstrual, algias pélvicas, 

mastodínia e distúrbios de fertilidade por insuficiência progestínica.Os hormônios 

pertencem a uma classe medicamentosa altamente contaminante ambiental, mesmo 

em pequenas quantidades, podendo provocar, entre outros efeitos, a feminilização de 

peixes (BILA, DEZOTTI, 2007). 

Além dos medicamentos elencados na Tabela 1, outras especialidadesforam 

descartadas, comolosartana, ciclobenzaprina, sinvastatina, gabaneurin, loratadina, 



fenobarbital, flunarizina, gestodeno+etinilestradiol, ácido valpróico, homeopatia da 

Almeida Prado, anlodipino, entre outros, alguns graves contaminantes ambientais. 

Com base nessesdados, pode-se inferir que a população do bairro Santa Rita, 

após orientação e acompanhamento dos profissionais da ESF, atendeuàexpectativa e 

demonstrou compreender a importância do descarte correto de medicamentos.  

Portanto, conforme evidenciam taisdados, falar de logística reversa para 

medicamentos (LRM) vai muito além de recolher medicamentos vencidos ou em 

desuso. Precisamos nos questionar: por que há tanta sobra de alguns tipos de 

medicamentos? Inferimos que a política vigente e a excessiva dispensação (política de 

fracionados inconsistente, implicando venda de quantidades superiores às 

necessárias), prescrições e dispensação excessivas e/ou inapropriadas (inclusive por 

erros de diagnóstico ou por pressão do paciente em ser medicado), fácil acesso aos 

medicamentos (automedicação irresponsável ou repetição de receituários sem 

acompanhamento), distribuição de amostras grátis sem critério, e/ou aceitação, de 

forma equivocada por parte dos profissionais, de produtos que não serão por eles 

distribuídos, marketing farmacêutico, doenças crônicas cada vez mais prevalentes 

devido a maior longevidade da população, entre outros podem ser a raiz da questão 

(PORTELLA, CERVI, 2010; PORTELLA, CERVI, LANFERDINI, 2013). 

O descarte de grande quantidade de medicamentos sob controle especial é 

característica particular desse bairro, o que não se observa com tanta ênfase em 

bairros mais centrais da cidade. Isso deverá manter em alerta toda a equipe de 

trabalho em saúde desse bairro. 

Pode-se perceber que o trabalho da equipe da ESF,desenvolvido em conjunto  

com a farmacêutica residente e com a farmacêutica do NASF,vem obtendo 

resultadossignificativos junto àpopulação, evidenciando haver carência de informações 

por parte dos usuários acerca do assunto medicamentos. Esse contexto, merece 

destaque, representa um caminho aberto, a ser trilhado pelos profissionais da saúde, 

junto a toda comunidade. 

Após esse exercício, sugere-se que outros bairros recebam de igual forma 

atendimento, acompanhamento e orientações educativas sobre uso racional, 

cuidados, descarte correto de medicamentos e suas implicações ao meio ambiente, o 

que facilitará, inclusive, a implantação da LR para medicamentos no município e 

possivelmente um uso mais racional dos medicamentos. 

 



REFERÊNCIAS  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10.004. Norma 
Brasileira. Resíduos sólidos - Classificação. 2 ed. Rio de Janeiro 2004. Disponível em: 
<http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf>. Acesso em: 13 
mai. 2013. 

 

BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Desreguladores endócrinos no meio ambiente: efeitos e 
consequências. Quím. Nova, v.30, n. 3, 2007. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução nº 306. 
Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. Diário Oficial da União. 7 dez 2004. Disponível em URL: <http://e-
legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=13554>. Acesso em: 06 mai.2013. 

 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. CONAMA – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente. Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o tratamento e a 
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e das outras providências. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35805.pdf>. Acesso 
em: 19 abr. 2013. 

 

BRASIL. Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010.  Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2 
ago. 2010.Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007 
2010/2010/lei/l12305.htm>.  Acesso em: 16 jan. 2014.  
 

BRASIL. Lei nº 2488, de 21 de outubro de 2011. Política Nacional de Atenção 
Básica. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>. 
Acesso em 16 jan. 2014. 

 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Descarte de 
Medicamentos: Responsabilidade Compartilhada. Disponível 
em:<http://189.28.128.179:8080/descartemedicamentos/apresentacao-1>. Acesso em: 
24 abr. 2013. 

 

FLORES, P.G; CERVI, M.C. Logística reversa para medicamentos no Brasil. 2013. 
Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Farmácia. Universidade de Passo Fundo, 
Passo Fundo, 2013. 

 

PORTELLA, M. R.; CERVI, M. C. O cuidado do idoso com doença crônica na atenção 
básica: considerações sobre o uso racional de medicamentos na proposta PET-Saúde. 

http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=13554
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=13554
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007%202010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007%202010/2010/lei/l12305.htm
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://189.28.128.179:8080/descartemedicamentos/apresentacao


In: FORTES, V. L. F. et al. (Org.). Doenças Crônicas: Dimensões do Cuidado. 
Passo Fundo:Ed.Berthier. 2010. p. 129-143.  

 

PORTELLA, M. R.; CERVI, M. C.; LANFERDINI, I. I. Z. Longevidade humana e a 
medicalização da pessoa: um desafio para a saúde ambiental. In: FOSCHIERA, E. M.; 
TEDESCO, C. D. (Org.)Educação para o cuidado: os múltiplos olhares da 
educação socioambiental.Rio de Janeiro: Ed. Multifoco. 2013. p.121-140. 

 

 

 

 


