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• RESUMO  

Esse artigo tem por objetivo geral enfatizar a responsabilidade social que 

as farmácias necessitam ter, entendendo o descarte correto dos medicamentos. 

Mostrando os impactos causados pela deficiência da logística reversa dos 

medicamentos em relação ao meio ambiente.  

 

• INTRODUÇÃO 

Com o crescente desenvolvimento do mundo e o tempo escasso do dia a 

dia, esquecemo-nos de alimentarmos corretamente, cuidar da saúde do nosso 

corpo e da qualidade de vida que precisamos. Com isso acabamos submetidos 

ao consumo de medicamentos, nos quais após seu uso ou termino da validade, 

não sabemos a forma correta para o seu descarte, logo os fazemos de uma 

forma totalmente indevida contribuindo para a degradação do meio ambiente.  

O aumento da renda dos consumidores, a ampliação de acesso a planos 

privados de saúde e o envelhecimento da população devem fazer o mercado 

farmacêutico brasileiro de varejo mais do que dobrar em cinco anos. Após 

crescimento de 19% em 2011, movimentando R$ 38 bilhões em vendas, este 

segmento deve atingir R$ 87 bilhões em 2017 (PFARMA, 2017). Surge então a 

grande preocupação desses descartes inadequados, recorrendo para a logística 

reversa de pós-consumo.  

Stock (1998, p.20) "Logística reversa, em uma perspectiva de logística de 

negócios, o termo refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução 

na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso, recapturar ou destinar a 

apropriada disposição”.  

Conforme LEI Nº 12.305, Art. 1º, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.  

A problemática deste artigo seria - como realizar o bom uso da 

responsabilidade social no recolhimento de medicamentos?    

 

• OBJETIVO 



Tendo como base essas preocupações, o presente trabalho tem como 

objetivo geral enfatizar a responsabilidade social que as farmácias necessitam 

ter sobre o descarte correto desses medicamentos e obter um resultado 

quantitativo sobre a Logística reversa das farmácias na Avenida Águia de Haia. 

 

• METODOLOGIA 

Utilizando a metodologia de pesquisas bibliográficas, web gráficas e de 

campo, para saber se as mesmas utilizam de modo adequado o recolhimento 

dos medicamentos e quais são os pontos de recolhimentos mais próximos.    

 

• DESENVOLVIMENTO 

Nas últimas décadas, as questões ambientais deram origem a um amplo debate 

público, ampliando o assunto sobre o cuidado da nossa casa comum, visando o 

bem-estar do meio ambiente e de todos. Programando uma agricultura e práticas 

sustentáveis e diversificadas, desenvolvendo formas de energia renováveis e 

pouco poluidoras.  

Segundo o eCycle (2017) cerca de 20% de todos os medicamentos que 

utilizamos são descartados de forma irregular. A contaminação ambiental ocorre 

pelo descarte inadequado e também pela parcela excretada na urina e fezes de 

produtos que ingerimos. O armazenamento de medicamentos em casa aumenta 

o risco de intoxicação pelo uso indevido – cerca de 28% dos casos de 

intoxicações no Brasil são por medicamentos. Por isso é imprescindível a 

implementação da logística reversa. Segundo Leite (2009 p. 23) ela tem como 

reação aos impactos dos produtos sobre o meio ambiente. No qual está sendo 

desenvolvido pela sociedade diversos conceito, legislações de responsabilidade 

social, no qual o objetivo é o crescimento econômico com minimização dos 

impactos ambientais, baseado na necessidade de atender o presente sem 

comprometer as gerações futuras.  

Esses produtos são enquadrados em bens de pós-consumo para (TADEU 

et al, 2012, p. 32), são classificados em relação à duração de sua vida útil. A vida 

útil de um bem é tida como o tempo transcorrido desde a sua produção original 

até o momento em que o primeiro possuidor se desfaz dele.  

 

• RESULTADOS PRELIMINARES  



Foi realizado o referencial teórico sobre o meio ambiente, descarte de 

medicamentos e logística reversa, estamos em fase de elaboração do 

questionário o qual será aplicado nas farmácias localizada na Av. Águia de Haia 

no Bairro A. E. Carvalho da cidade de São Paulo.  
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