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RESUMO 

O artigo tem como objetivo, analisar o comportamento humano em relação ao 

descarte das sobras dos medicamentos vencidos ou em desuso. O descarte de 

medicamentos vencidos ou em desuso de forma inadequada pode causar diversos 

danos ao meio ambiente e à saúde humana e animal. A metodologia foi a pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo, onde será aplicado um questionário na cidade de 

São Paulo e analisar o comportamento das pessoas em relação ao descarte das 

sobras e desuso dos medicamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

A logística reversa a cada dia adquire mais força nos âmbitos econômicos, 

legais, ambientais e de competitividades. As empresas conduzem e investem na 

gestão do ciclo de vida de seus produtos e serviços, visto que os avanços tecnológicos 

possibilitam o lançamento de novos produtos rapidamente, da mesma forma essa 

tecnologia permite que os produtos se tornem facilmente obsoletos e descartáveis, 

criando de forma desordenada imensos volumes de resíduos em seus diversos 

formatos. (TADEU et al, 2012, p. 1). 

Os Resíduos de Serviços a Saúde (RSS) são aqueles gerados por 

estabelecimentos de assistência à saúde humana e animal. Dentre esses 

estabelecimentos, podemos citar: drogarias e farmácias; estabelecimentos de ensino 

e pesquisa na área da saúde; centro de controle de zoonoses entre outros. 

(BARTHOLOMEU; BRANCO e CAIXETA-FILHO, 2011, p. 45). 

De acordo com a ANVISA (2006), os RSS apresentam componentes químicos, 

biológicos e radioativos e por este motivo necessitam de cuidados especiais pelo 

potencial de risco que apresentam à saúde e ao meio ambiente. 

Com o aumento do uso de medicamentos para tratamento médico, associados 

à facilidade do acesso dos mesmos nos diversos pontos de distribuição, cresceram 

também as preocupações com os processos reversos. Mas não sabemos o quanto a 

população de um modo geral, tem de informação sobre o descartar os medicamentos 

vencidos ou em desuso. 

 

OBJETIVO 



Este artigo tem como objetivo, analisar o comportamento humano em relação 

ao descarte das sobras dos medicamentos vencidos ou em desuso e as possíveis 

ações para aumentar a divulgação sobre a coleta destes medicamentos. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste artigo, será realizada pesquisa bibliográfica de 

livros literários, artigos periódicos, trabalhos acadêmicos e sites da internet 

relacionado ao tema adotado, bem como uma pesquisa quantitativa que visa analisar 

o comportamento humano em relação ao descarte das embalagens e sobras dos 

medicamentos, na cidade de São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Com o crescente uso de medicamentos no combate de diversas enfermidades, 

fez-se necessário a criação de um destino correto para o descarte de embalagens, 

medicamentos vencidos ou em desuso. Prática esta que é pouco conhecida e 

divulgada entre a sociedade. 

Este processo pode ser entendido como a Logística Reversa dos 

medicamentos. Segundo Leite (2009, p. 16) as embalagens descartadas pela 

sociedade apresentam considerável e negativa ‘visibilidade ecológica’ em alguns 

centros urbanos, em virtude do grande crescimento de sua utilização, muitas vezes 

são dispostas impropriamente, gerando poluição, mas oferecem, ao mesmo tempo, 

importantes oportunidades econômicas. 

O Brasil não dispõe atualmente de legislação específica para o gerenciamento 

de resíduos com a abrangência e alinhamento ao novo marco regulatório trazido pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

As normas atuais não tratam da responsabilidade compartilhada de cada ente 

da cadeia farmacêutica e não abordam os resíduos de medicamentos domiciliares. 

O descarte aleatório de medicamentos vencidos ou sobras é feito por grande 

parte das pessoas no lixo comum ou na rede de esgoto. Já o descarte adequado 

destes tem sido uma preocupação constante da sociedade em vários países. 

É comum quando se consome algum medicamento, que ao término do 

tratamento sobrem algumas doses. João (2011, p. 14) relata como sendo alguns 

destes motivos, a dispensação em quantidade além da necessária e interrupção do 

tratamento, não implantação do fracionamento de medicamentos pela                                            



cadeia farmacêutica, amostras-grátis distribuídas pelos laboratórios farmacêuticos 

como forma de propaganda, gerenciamento inadequado de estoques de 

medicamentos por parte de farmácias e demais estabelecimentos de saúde e carência 

de informação da população relacionada à promoção, prevenção e cuidados básicos 

com sua saúde. 

De acordo com a ANVISA, alguns dos fatores de riscos relacionados ao 

descarte indevido de medicamentos são: a preocupação com agressão ao meio 

ambiente, contaminação da água, do solo e de animais; riscos à saúde de crianças, 

pessoas carentes, idosos que possam reutilizá-los e o consumo indevido de 

medicamentos descartados incorretamente pode levar ao surgimento de reações 

adversas graves, intoxicações, entre outros problemas. 

“O Sistema Único de Saúde (SUS) deve fazer parte do gerenciamento reverso 

da cadeia de resíduos dos serviços de saúde (RSS)” (TADEU et al, 2012, p. 77). 

  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A revisão do referencial teórico já foi realizada, estamos na fase de elaboração 

do questionário com perguntas abertas e fechadas, que será aplicado na cidade de 

São Paulo, no mês de setembro. Após vamos tabular os dados quantitativos e 

demostrar graficamente, o resultado da pesquisa. 
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