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RESUMO 

 

O monitoramento de fármacos residuais no meio ambiente vem ganhando grande 

interesse devido ao fato dessas substâncias serem frequentemente encontradas em 

diferentes matrizes ambientais. A facilidade de aquisição de medicamentos, a falta de 

informação sobre os danos causados e a ausência de pontos de coletas de 

medicamentos comprova a necessidade de promover medidas que busquem 

amenizar os problemas relacionados ao descarte incorreto de medicamentos de uso 

domiciliar. Uma dessas medidas é a implementação de sistemas de logística reversa 

de medicamentos, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Tais 

medidas são preconizadas na Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do 

Ceará e por meio das Leis 15.192 e 9.927, ambas de 2016. O presente trabalho visou 

analisar o processo de logística reversa de medicamentos por meio da utilização de 

questionários semi-estruturados para os autores envolvidos no processo e otimizar o 

processo de logística reversa de medicamentos desenvolvendo uma metodologia de 

alocação de pontos de coletas de medicamentos na cidade de Fortaleza-CE utilizando 

programação linear. Os resultados apontam que o processo de logística reversa 

ocorre entre a indústria farmacêutica, as distribuidoras e as farmácias, sendo o 

processo ineficiente entre o consumidor final e a farmácia. O estudo mostrou que a 

forma de descarte de medicamentos mais usual pela população é o lixo comum 

(84,7%) e 0,5% da população entrevistada devolve as sobras dos medicamentos às 

farmácias. Em relação à consciência ambiental, 48,6% da população e 88,9% dos 

farmacêuticos entrevistados acreditam que o descarte incorreto de medicamento 

ocasiona problemas ambientais. A maioria das farmácias visitadas (97,2%) não 

possui programa de recolhimento de medicamentos vencidos e excedentes, mesmo 

com legislação específica no estado e município. Através da estatística e da 

modelagem matemática foi possível desenvolver uma metodologia que sugeriu 52 

pontos de coletas seriam necessários para atender a demanda inicial da população 

do município de Fortaleza-CE para o recolhimento de medicamentos.  

 

Palavras- chave: Descarte de medicamentos; logística reversa; meio ambiente. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The monitoring of residual drugs in the environment is gaining great interest due to the 

fact that these substances are often found in different environmental matrices. The 

facility of purchase of medicines, the lack of information about the damage and the 

absence of collecting points of medicines proves the need to promote measures that 

seek to reduce the problems related to improper disposal of household medicines. 

One of these measures is the implementation of reverse logistics systems of 

medicines through return of products after the use by the consumer. These measures 

are preconized in the State Policy of Solid Residues in Ceará State and by Laws 

15.192 and 9.927, both of 2016. The present study aimed to analyze the reverse 

logistics process of medicines through the use of semi-structured questionnaire to the 

authors involved in the process and optimize the reverse logistics process of 

medicines developing an allocation methodology of collecting points of medicines in 

the city of Fortaleza using linear programming.The results indicate that the reverse 

logistics process occurs between the pharmaceutical industry, the distributors 

and the pharmacies, being an inefficient process between the consumer 

and the pharmacy. The study showed that the form of dispose of most common 

medicines by the population is the general waste (84.7%) and 0.5% of the interviewed 

population returns the remains of medicines to pharmacies. Regarding the 

environmental awareness, 48.6% of the population and 88.9% 

oftheinterviewedpharmaceuticalsbelievethatincorrectdisposalofmedication causes 

environmental problems. Most of visited pharmacies (97.2%) have no recollection 

program of expired and surplus medicines, even with specific legislation in the state 

and county. Through the statistics and the mathematical modeling it was possible to 

develop a methodology that suggested 52 collecting points required to meet initial 

demand in the city of Fortaleza city population for the collection of medicines. 

 

Keywords: Disposal of Medicines; Reverse Logistics; Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A questão do impacto ambiental é um dos problemas que preocupa a 

sociedade nos dias atuais. A contínua busca pela redução de tais impactos é 

resultante de exigências impostas pela sociedade através dos consumidores e da 

severidade das leis ambientais na última década (GODOY, 2014). 

O descarte de medicamentos tornou-se uma preocupação tanto para a 

sociedade como para a saúde pública, uma vez que são considerados resíduos 

tóxicos de acordo com sua composição. De acordo com seu grau de toxicidade, 

podem causar contaminação no meio ambiente, não podendo ter a mesma 

destinação final de resíduos comuns (VAZ et al., 2011). 

Órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) têm assumido o papel de orientar, 

definir regras e regular a conduta dos diferentes agentes, com o intuito de preservar 

a saúde e o meio ambiente, garantindo a sua sustentabilidade (BRASIL, 2006).  

Os resíduos de medicamentos são classificados pela ANVISA – 

Resolução da Diretoria Colegiada RDC N° 306 de 2004 e pelo CONAMA – 

Resolução N° 358 de 2005, como resíduos químicos de classe B, compreendidos 

por substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio 

ambiente (BRASIL, 2004a; BRASIL, 2005a). Apesar de serem classificados como 

Resíduos de Serviço de Saúde, os resíduos de medicamento são descartados 

juntamente com os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) quando estes são gerados 

pela população em suas residências (VARGAS, 2014).  

Por mais que as referidas legislações sejam completas e, ao mesmo 

tempo específicas essas legislações não oferecem o mesmo tipo de informações e 

orientações para o consumidor final, que é classificado como aquele que faz uso de 

medicamentos em sua residência. Assim, o descarte efetuado por esse grupo é o 

que apresenta maior lacuna na legislação, uma vez que não há ordenamento 

jurídico brasileiro, normas e regulamentos específicos no que se refere ao manejo e 

gerenciamento desses resíduos (BOER; FERNANDES, 2011).  

Em agosto de 2010, o Congresso Nacional promulgou a Lei n° 12.305/10, 

instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que sugere a 

responsabilidade pela coleta, tratamento e destinação final seja compartilhada na 
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questão dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010; BALBINO; BALBINO, 2011; MARCHI, 

2011).  

Essa nova política preconiza além da gestão de resíduos que deverão 

incluir o gerenciamento de resíduos perigosos domiciliares, incluindo os de 

medicamentos, a coleta seletiva e os sistemas de logística reversa, além disso, a 

nova política orienta a redução da quantidade de resíduos a serem dispostos. Assim, 

a proposição das ações em busca de soluções para uma gestão ambientalmente 

correta dos resíduos, tem como objetivos fundamentais e norteadores, em ordem de 

prioridade: a não geração, redução, reutilização, reciclagem e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010; VARGAS, 2014). 

A forma mais importante de entrada de fármacos no sistema aquático é 

por meio de efluentes de indústrias farmacêuticas, descartes de medicamentos com 

prazos de validade vencidos, efluentes hospitalares, entre outros (ZHANG et al., 

2010).  

O descarte impróprio desses produtos deve ser estudado, uma vez que 

eles contaminam o solo e a água de forma a comprometer direta e indiretamente as 

propriedades naturais. Assim, torna-se necessária a discussão sobre o 

gerenciamento de medicamentos em desuso e propor soluções para minimizar os 

problemas gerados por eles (OLIVEIRA, 2012; JOÃO, 2011). 

A logística reversa é uma forma de amenizar a degradação ambiental, 

porém, ainda existe pouco interesse pelo estudo dos canais de distribuição reversos 

devido a pouca importância econômica que representam e o baixo retorno financeiro 

que eles proporcionam. O procedimento da logística reversa consiste em planejar, 

operar e controlar o fluxo e as informações correspondentes do retorno dos bens 

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

Este trabalho tem como objetivo verificar a contextualização atual do 

descarte indevido de medicamentos em desuso e vencido pela população do 

município de Fortaleza/CE, a forma de procedimento adotada pelas farmácias, 

distribuidoras e a indústria farmacêutica para o retorno de medicamentos vencidos e 

excedentes, além da visão dos mesmos em relação aos prejuízos causados à 

população e ao meio ambiente que esses resíduos podem gerar. Além disso, o 

trabalho propõe uma metodologia para alocar pontos de coletas de medicamentos 

na cidade de forma otimizada através da utilização de modelagem matemática. 
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1.1 Justificativa 

  
O crescimento da indústria farmacêutica e o crescimento populacional 

associado ao aumento do consumo de medicamentos têm como resultado o amplo 

volume de resíduos de medicamentos, que impactam o meio ambiente e à saúde 

pública quando são descartados de forma incorreta. 

Diferentes partes do mundo têm identificado a presença de fármacos 

tanto nas águas, como no solo. Eles são compostos persistentes e pouco 

biodegradáveis e, quando vencidos ou descartados indevidamente são lançados 

diretamente nas pias e vasos sanitários, chegando às Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE) na sua forma original, sem sofrer alterações do metabolismo no corpo 

humano, contribuindo de forma mais acentuada para a contaminação ambiental 

(ZUCCATO et al., 2006; CARVALHO et al., 2009; EICKHOFF et al., 2009), sendo a 

porcentagem de remoção desses compostos nas ETEs bastante baixa (ZAPPAROLI 

et al., 2011).  

Tais considerações evidenciam a importância de pesquisas que abordem 

o destino final dos medicamentos vencidos ou inutilizados gerados pela população e 

pelo comércio varejista, uma vez que se trata de um problema que tem impactos 

essencialmente relevantes no ambiente, afetando direta ou indiretamente a saúde 

das pessoas e de outros organismos.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de logística reversa de medicamentos, 

desenvolvendo uma metodologia para alocar coletores de medicamentos de forma 

otimizada no município de Fortaleza-CE. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Analisar o perfil sociodemográfico dos usuários de medicamentos do 

município de Fortaleza-CE. 

 Verificar o comportamento das pessoas ao utilizar medicamentos por conta 

própria, por prescrição e pelo marketing farmacêutico. 

 Traçar o panorama da consciência da população sobre o descarte dos 

medicamentos.  

 Identificar a forma de descarte de medicamentos vencidos nas farmácias do 

município de Fortaleza. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Resíduos sólidos 

 

O aumento populacional com seu nível crescente de consumo tem levado 

à geração cada vez maior de resíduos, principalmente os sólidos (BOER; 

FERNANDES, 2011; PEREIRA; PEREIRA, 2011). A falta de compromisso com o 

controle ambiental, advindo desse aumento significativo de resíduos, faz com que 

muitos países fiquem à margem de uma qualidade de vida satisfatória (DIAS, 2002; 

CARIJÓ, 2016). 

Os resíduos sólidos são definidos conforme a Norma Brasileira NBR 

10.004/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como: 

"Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 

de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou 

exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, em face à melhor 

tecnologia disponível." 

Em 02 de agosto de 2010 foi aprovada a Lei N° 12.305 que institui a 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) com o intuito de disciplinar a coleta, 

o destino final e o tratamento de resíduos, além de estabelecer diretrizes para 

reduzir a geração do lixo e combater o desperdício de materiais descartados. Essa 

lei foi regulamentada por meio do Decreto N° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 

Tal conceito tem evoluído ao longo dos anos como apresentado na Lei N° 

12.305/2010 como: ´´material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, e cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‟água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível.`` (BRASIL, 2010). 
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A composição dos resíduos modifica conforme a população, pois depende 

diretamente da situação socioeconômica, das condições e hábitos de vida de cada 

um (FORMIGONI; RODRIGUES, 2009). A relação do homem com os resíduos 

sólidos sempre foi inseparável, uma vez que quase todas as atividades são 

geradoras desses materiais. O problema é a falta de atenção ao tratamento e a 

destinação final correta dos resíduos. As formas de gerenciar os resíduos urbanos é 

um tema que necessita ser devidamente estudado (RENK, 2012).  

De modo geral, todo o lixo produzido e descartado produz um forte 

impacto no meio ambiente, assim comprometendo a saúde e o bem-estar da 

população (NOBREGA; NOBREGA, 2014). Países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento são os que mais contribuem para o aumento deste volume de 

resíduos sólidos produzidos, pois quanto mais rico o país, maior é o consumo e, 

consequentemente, a produção destes. Como a quantidade de dejetos só tende a 

aumentar pode-se ocasionar escassez e esgotamento de recursos naturais, poluição 

do ar, da água, do solo, além de problemas de saúde pública devido à proliferação 

de parasitas e surgimento de doenças (FORMIGONI; RODRIGUES, 2009). A atual 

tendência de discussão vai em direção à diminuição da geração dos resíduos 

sólidos, novos hábitos de consumo visando menor desperdício e exageros, 

alternativas no tratamento e gerenciamento dos resíduos sólidos (RENK, 2012). 

Os resíduos compostos por pneus, pilhas, lâmpadas fluorescentes e os 

resquícios contidos em embalagens de materiais de limpeza, defensivos agrícolas, 

cosméticos, tintas e remédios devem ter cuidados especiais no tratamento, pois são 

liberadas substâncias tóxicas quando as embalagens são destruídas (RENK, 2012). 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE realizou um levantamento sobre a geração de vários tipos de 

resíduos urbanos, denominado Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil. Segundo 

dados dessa pesquisa (ABRELPE, 2014) a geração de resíduos sólidos urbanos 

(RSU) no Brasil cresceu 2,9% entre os anos de 2013 e 2014, esse índice é superior 

à taxa de crescimento populacional urbano no país no mesmo período foi de 0,8%. 

Na relação per capita, houve um aumento da geração de RSU de 2,3%, passando 

de 0,941 kg/habitante/dia para 0,963 kg/habitante/dia. Na Figura 1 são mostrados os 

dados para a geração total e per capita dos resíduos produzidos entre os anos de 

2013 e 2014. 
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Figura 1 – Comparação da geração de RSU no Brasil nos anos de 2013 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao Estado do Ceará, houve um aumento de 3,6% no RSU 

gerado entre os anos de 2013 e 2014, no entanto, verifica-se que no ano de 2013 o 

RSU não coletado foi de 22,29% e no ano de 2014 foi de 21,86%, indicando que não 

houve uma melhora significativa na quantidade de RSU coletado (ABRELPE, 2014). 

Na Tabela 1 pode-se observar dados coletados da geração de RSU no Estado do 

Ceará entre os anos 2013 e 2014.  

 

Tabela 1 - Coleta e Geração de RSU no Estado do Ceará nos anos de 2013 e 2014. 

 

População Urbana 
RSU Coletado 

RSU Gerado (t/dia) 
(Kg/hab./dia) (t/dia) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

8.778.576 8.842.791 0,830 0,858 7.286 7.588 9.376 9.711 

 

Fonte: ABRELPE (2014). 

 

No tocante a destinação final de tais resíduos no Estado do Ceará, a 

maior parcela dos resíduos gerados é destinada ao aterro sanitário (44,9%), 30,1% 

são direcionados ao aterro controlado e uma quantidade significativa e 25% ainda 

são destinadas aos lixões. No entanto, de acordo com a Política Nacional dos 

Fonte: adaptado ABRELPE (2014). 
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Resíduos Sólido (PNRS) o termo aterro controlado é considerado lixão, assim, 

55,1% dos resíduos gerados no Estado do Ceará são destinados ao lixão. Quando 

se compara os anos de 2013 e 2014, observa-se que não houve variação 

significativa na destinação final de tais resíduos (Figura 2). 

 

                   Figura 2 - Destinação Final de RSU no Estado do Ceará (t/dia). 

 

                 

Fonte: ABRELPE (2014). 

 

Diante do cenário apresentado, as formas de gerenciar os resíduos 

urbanos compõem-se de um tema que precisa ser devidamente estudado. Uma vez 

que as condições precárias do gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil 

provocam vários problemas que afetam a saúde da população como a contaminação 

da água, do solo, da atmosfera e da proliferação de vetores (GARCIA; ZANETI-

RAMOS, 2004). 

 

 

2.2 Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

 

Uma parcela dos RSU é composta pelos Resíduos do Serviço de Saúde 

(RSS). Estes resíduos representam uma pequena parcela do total dos resíduos 
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gerados nos municípios brasileiros, no entanto, apresentam potenciais riscos tanto à 

saúde humana quanto ao meio ambiente (PEREIRA et al., 2012). 

A regulamentação do gerenciamento dos RSS ocorre por meio da 

publicação da resolução de 2004 da ANVISA, da Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC N° 306, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para tais resíduos (BRASIL, 

2004a) e pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N° 

358 de 2005. Essas duas Resoluções apontam para a obrigatoriedade, de todos os 

geradores de resíduos de serviços de saúde, de elaborar e executar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).  

Para efeito do Regulamento Técnico, são definidos como geradores de 

RSS todos os serviço relacionados com atendimento à saúde humana ou animal, e 

também estão inclusos os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços que se realizem atividades de embalsamento; drogarias e farmácias 

incluindo as de manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na área de 

saúde; centros de controle de zoonoses; distribuição de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico 

in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços 

de tatuagem entre outros (PEREIRA et al., 2012). 

No Brasil, devido às condições precárias do sistema de gerenciamento de 

resíduos, não há estatísticas precisas a respeito do número de geradores, nem da 

quantidade de resíduos de serviços de saúde gerada diariamente (GARCIA; 

ZANETI-RAMOS, 2004). No entanto, dados da ABRELPE de 2014 mostram que no 

Brasil foi coletado 264.841 t/ano de RSS com um índice per capta de 1,306 

Kg/hab/ano. No Estado do Ceará, a quantidade de RSS coletado foi de 4.725 (t/ano) 

gerando um índice para o Estado de 0,591 Kg/hab/ano (ABRELPE, 2014). 

O gerenciamento dos resíduos constitui-se em um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas 

e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos, 

e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma 

eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, 

dos recursos naturais e do meio ambiente (BRASIL, 2004b).  

Quando gerenciados de forma inadequada, esses resíduos oferecem 

risco ao meio ambiente e à vida, devido suas características biológicas, físicas e 
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químicas. Diante desse cenário, é fundamental a implantação de políticas de 

gerenciamento de resíduos nos diversos estabelecimentos de saúde. Os problemas 

relacionados a essa questão são complexos, necessitando, além de um 

posicionamento consciente, também de disponibilidade de colaborar na sua solução 

(CORREA et al., 2007). 

Os RSS, particularmente os de origem farmacológica, podem apresentar 

elevado potencial de risco à saúde dos indivíduos e do meio ambiente. No entanto, a 

elevação do risco é promovida pela ocorrência de sobras que podem estimular a 

automedicação e o descarte inadequado. Essa situação é agravada pela 

possibilidade de contaminação e perda da validade dos próprios medicamentos, que 

compromete inclusive a segurança no ambiente doméstico, por causa do acesso a 

esses medicamentos por crianças e animais (REIS et al., 2012).  

A classificação dos RSS é descrita na Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) ANVISA Nº 306/2004 que discrimina os grupos de RSS que são classificados 

em cinco grupos:  

 Grupo A – resíduos infectantes, com possível presença de agentes 

biológicos; 

 Grupo B  – resíduos contendo substâncias químicas; 

 Grupo C  – rejeitos radioativos; 

 Grupo D – resíduos comuns; 

 Grupo E – materiais perfurocortantes. 

 

Essa classificação está em função de suas características e 

consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. Os 

resíduos de medicamentos que é foco do presente estudo estão inseridos no 

Grupo B.  

 

2.3 Os resíduos farmacêuticos 

 

Os resíduos de medicamentos é tema relevante para a saúde pública, 

dada as diferentes propriedades farmacológicas dos medicamentos e seus insumos 

que, inevitavelmente, poderão gerar algum tipo de resíduo, devendo receber 

tratamento específico.  

 



33 
 

2.3.1 A indústria farmacêutica 

 

O progresso industrial e o crescimento populacional têm impactado o 

meio ambiente, à exposição a diversas substâncias nocivas entre elas os fármacos 

(ZAPPAROLI et al., 2011).  

A indústria farmacêutica faz parte do complexo médico-industrial, sendo 

uma das atividades econômicas do setor privado mais importantes do mundo 

globalizado. A taxa média anual é em torno de 7% e a rentabilidade desse setor 

chega a 15%, superando o setor automotivo, varejista, de construção civil e 

alimentos (RODRIGUES, 2009; TESSARO; ZACANARO, 2013).  

A indústria do setor farmacêutico apresenta maior crescimento, 

produzindo anualmente diversas toneladas de fármacos em todo o mundo. Segundo 

Pedroso (2007), o Brasil junto com a Alemanha, Estados Unidos e França 

constituem os maiores consumidores de medicamentos do mundo. 

Entre os compostos farmacêuticos usados para consumo humano estão 

os analgésicos, anti-inflamatórios, preservativos, antibióticos, bloqueadores e 

reguladores de lipídios (FENT et al., 2006). 

Segundo o Governo Federal, o Brasil é o nono maior mercado de 

fármacos e medicamentos do mundo e conta com importantes indústrias do setor 

em seu território, sendo a indústria nacional líder de vendas no mercado interno e 

entre as seis maiores empresas farmacêuticas do mundo, quatro são brasileiras. De 

acordo com dados do Ministério da Saúde, o mercado farmacêutico movimenta 

anualmente R$ 28 bilhões e a tendência é de expansão (BRASIL, 2013a). 

A cadeia farmacêutica tem se destacado como uma das mais inovadoras 

entre os setores produtivos, com empresas multinacionais de grande porte que são 

capazes de estimular e incorporar aos seus produtos. Em contrapartida, os 

resultados econômico-financeiros apresentados dessas empresas, as colocam entre 

as mais rentáveis em escala global (CAPANEMA, 2006). A indústria farmacêutica se 

mostra cada vez mais alinhadas ao conceito de sustentabilidade ambiental, 

aplicando, principalmente, a redução da geração de resíduos. 

O mercado farmacêutico destina-se ao fornecimento de medicamentos 

para a utilização na medicina humana e veterinária. Quanto aos medicamentos para 

humanos, os mesmos são vendidos basicamente pelas indústrias fabricantes para 

quatro tipos principais de clientes (SILVA, 2012): 
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 Distribuidores 

 Varejistas (Farmácias) 

 Organizações médico-hospitalares  

 Órgãos públicos (hospitais públicos, prefeituras etc.) 

 

Um medicamento é uma fórmula farmacêutica acabada, contendo um 

princípio ativo ou fármaco e é apresentado de várias formas: cápsula, líquido, 

injetável, pomada, comprimido e outras (ROSENBERG et al., 2010). 

A indústria farmacêutica é geradora de uma quantidade considerável de 

resíduos sólidos devido à devolução e ao recolhimento de medicamentos do 

mercado, ao descarte de medicamentos rejeitados pelo controle de qualidade e 

perdas inerentes ao processo. É responsabilidade dos detentores de registro de 

medicamentos fornecerem informações documentadas referentes ao risco inerente 

ao manejo e à disposição final do produto ou do seu resíduo. No entanto, nas bulas 

que acompanham os medicamentos, os fabricantes informam as características 

farmacológicas: dados de farmacodinâmica, o que inclui o mecanismo de ação e 

dados de farmacocinética com dados sobre absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação, mas não apresentam resultados de testes in vivo, para demonstrar que 

os resíduos excretados por humanos e animais são inócuos quando da sua 

disposição no ambiente. Além disto, não há informações sobre o manejo e 

disposição final a ser dado quando da geração de resíduo (FALQUETO et al., 2010). 

 

2.3.2 Principais geradores de resíduos farmacêuticos 
 

Os principais geradores de resíduos farmacêuticos são as indústrias 

farmacêuticas, as distribuidoras, os hospitais e as farmácias/drogarias. Cada um 

deles tem as suas responsabilidades sobre os resíduos gerados. 

 

 Indústria Farmacêutica: 
 

Os resíduos sólidos de origem farmacêutica são normatizados pelo 

Ministério da Saúde e pelo Ministério do Meio Ambiente, fornecendo instrumentos 

para que os atores envolvidos em atividades que geram resíduos desta natureza 

possam dar-lhes a disposição final adequada. 
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Por causa das perdas relacionadas ao próprio processo de produção, 

medicamentos reprovados pelo controle de qualidade, devolução do produto por 

algum tipo de dano ou mesmo recolhimento de medicamento do mercado tornam a 

indústria farmacêutica um considerável gerador de resíduo químico farmacêutico, 

sendo que a responsabilidade da proteção interna e externa do ambiente é do 

gerador do resíduo, e cabe a ele fornecer informações documentadas referentes ao 

risco inerente ao manejo e à disposição final do produto ou do seu resíduo 

(FALQUETO, 2010). 

 

 Distribuidoras, Hospitais, drogarias/farmácias: 

 

As distribuidoras, hospitais, drogarias e farmácias, embora em uma 

situação diferente da indústria farmacêutica, dada a dimensão de resíduos gerados, 

elas não deixam de ser um gerador de resíduo, nem por isso menos impactante. 

A RDC N° 306/2004 da ANVISA, que dispõe sobre o regulamento técnico 

de gerenciamento de RSS e a Resolução CONAMA N° 358/2005 que dispõe sobre o 

tratamento e o destino final de RSS tanto para o setor privado quanto para o público, 

descrevem em seus regulamentos os procedimentos que deverão ser adotados por 

estes atores para o manejo adequado de seus resíduos. Segundo estes 

regulamentos estes atores deverão elaborar um PGRSS. O responsável pela 

elaboração do PGRSS é o farmacêutico com registro ativo, sendo também sua 

função o treinamento dos funcionários para execução do manejo dos resíduos. Todo 

o manejo destes resíduos deverá ser supervisionado pelo farmacêutico e só deverá 

ser efetuado pelos funcionários por ele treinados. Além disso, cabe ao 

estabelecimento contratar uma empresa especializada para o tratamento e destino 

final destes resíduos. Esta empresa deverá ter licença ambiental para realização 

deste serviço e esta deverá ser exigida no ato da contratação. 

 

 Consumidores: 

 

Com o aumento da expectativa de vida da população, tende a aumentar, 

também, o número de medicamentos utilizados pela população. No entanto, existem 

fatores que podem levar o paciente a se tornar um gerador de resíduos, tais como: 

quantidades dispensadas superiores ao tratamento, seja por prescrição incorreta, 
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descuido na conferência da prescrição no momento da redação, ou na apresentação 

não condizente com a duração do tratamento, como também na impossibilidade do 

fracionamento do produto, e até mesmo o tratamento incorreto pelo paciente podem 

levar os medicamentos a se tornarem resíduos (SILVA, 2012). 

 

2.3.3 Resíduos farmacêuticos e riscos ao meio ambiente 

 

Dentre as diversas substâncias químicas ou poluentes lançados de modo 

indiscriminado no meio ambiente se destacam os agrotóxicos, surfactantes, 

fármacos, corantes têxteis, além dos inúmeros poluentes que caracterizam o esgoto 

doméstico, sendo relevante o seu monitoramento nos diversos segmentos do meio 

ambiente, assim como a realização de estudos que permitam avaliar o seu 

comportamento, destino e persistência tanto no meio aquático e como no meio 

terrestre (DURIGAN, 2011). 

Fármacos são moléculas complexas que possuem diferentes 

propriedades físicas e biológicas com diversas funcionalidades. São definidas como 

substâncias responsáveis pela fisiologia ou ação farmacológica, utilizada no 

diagnóstico e cura, tratamento ou prevenção de doença, podendo afetar a estrutura 

ou função do corpo humano ou de animais (CARDOSO, 2011). Eles são compostos 

químicos moderadamente solúveis em água, lipofílicos e biologicamente ativos e 

frequentemente apresentam baixa biodegradabilidade no ambiente. Estas 

propriedades intrínsecas apresentam um grande potencial para bioacumulação e 

persistência no ambiente (AMÉRICO, 2010).  

Após a administração, esses compostos são absorvidos, distribuídos, 

parcialmente metabolizados, e finalmente excretadas do corpo na forma original, 

associada ou como metabólitos. Uma quantidade significativa dessas substâncias 

originais e seus metabólitos são excretados na urina, fezes ou esterco animal, se 

estendendo até as estações de tratamento de esgoto (QUEIROZ, 2011; HÖRSING 

et al., 2011).  

Compostos farmacológicos são desenvolvidos e utilizados para 

exercerem efeitos biológicos específicos (CREANE et al., 2006). Devido as suas 

propriedades físico-químicas e biológicas, existe a preocupação em relação ao seu 

potencial impacto no meio ambiente. Embora uma variedade de combinações 

farmacêuticas tenha sido detectada no meio ambiente (DÍAZ-CRUZ et al., 2008; AL-
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RIFAI et al., 2011;KUNKEL; RADKE, 2012; FANG et al.,2012; SAMARAS et al., 

2013), a sua significância ecológica ainda não é completamente conhecida (KIM et 

al., 2007). 

Recentemente, a ocorrência de resíduos de fármacos no meio ambiente 

vem gerando uma nova preocupação. Grande quantidade e variedade de resíduos 

de medicamentos vêm sendo detectados em diferentes matrizes ambientais, em 

especial, os cursos d`água e efluentes (DÍAZ-CRUZ et al., 2008). 

Uma fonte de contaminação ambiental de fármacos resulta da disposição 

de resíduos provenientes das indústrias farmacêuticas em aterros sanitários ou da 

deposição inapropriada dos medicamentos que estão fora do prazo de validade nos 

esgotos domésticos. As águas residuais hospitalares contribuem igualmente para a 

contaminação ambiental com esta classe de compostos (SILVA, 2010). Portanto, é 

fundamental que os medicamentos indesejados sejam eliminados de forma segura 

(BERGEN et al., 2015). 

Esses compostos chegam ao meio aquático quando o esgoto é 

diretamente lançado nos rios, ou quando estes resíduos não são completamente 

eliminados nas estações de tratamento. Desta forma, há uma crescente 

preocupação sobre os possíveis efeitos adversos que estes resíduos podem 

provocar nos animais e em humanos, além do desenvolvimento de microrganismos 

mais resistentes (VIEIRA, 2011).  

A preocupação com a presença desse tipo de contaminante ocorre por 

causa da atividade farmacológica que muitos apresentam, fazendo parte de uma 

família de contaminantes denominada PhACs, do inglês: Pharmaceutically-active 

Compounds, que possuem toxicidade aguda similar à apresentada por substratos 

que caracterizam resíduos industriais. Adicionalmente, estas espécies podem 

manifestar toxicidade crônica e ecotoxicidade, mesmo em concentrações tão baixas 

quanto 1 μg/L (YU et al, 2006). Segundo estudos realizados por Mulroy (2001) 

mostram que 50% a 90% de uma dosagem do fármaco são excretadas inalteradas, 

sendo também persistente no meio ambiente. 

As implicações de sua presença, principalmente no ambiente aquático, 

não são completamente conhecidas, no entanto, esses compostos vem despertando 

o interesse da comunidade científica do mundo inteiro (KÜMMERER, 2009; VON 

WOLFF, 2011).  
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A confirmação de mais de 160 compostos farmacêuticos em estações de 

tratamento de esgoto, mostra que essas substâncias também podem provocar 

alterações bioquímicas e fisiológicas no solo e nos organismos aquáticos. Por esta 

razão, o interesse científico nos últimos anos tem aumentado por causa das 

consequências que esses fármacos trazem para os ecossistemas e para a saúde 

pública, quando este se encontra no ambiente (TOURAUD et al., 2011; 

KÜMMERER, 2009; FATTA-KASSINOS et al., 2011; DING; HE, 2010).  

A exposição humana a esses compostos pode acontecer de duas formas: 

a primeira, através do consumo de água tratada destinada ao abastecimento público 

e a segunda através do consumo animais aquáticos, como exemplo o peixe, que 

acumula resíduos de produtos farmacêuticos. Dessa forma, há preocupação 

crescente em relação aos possíveis efeitos à saúde humana devido aos fármacos e 

seus metabólitos (TOURAUD et al., 2011; AMÉRICO, 2010; GHISELLI, 2006). 

Os fármacos biologicamente ativos presentes no ambiente interagem com 

a biota do meio interferindo significativamente na fisiologia, no metabolismo e no 

comportamento das espécies, como exemplo a feminização de peixes machos 

presentes em rios contaminados com descarte de efluentes de Estações de 

Tratamento de Esgoto (ZAPPAROLI et al., 2011). Alguns causam efeitos 

secundários como a alteração na defesa imunológica de organismos tornando-os 

mais suscetíveis a doenças (BILA; DEZOTTI, 2003; REIS FILHO et al., 2007).  

Estudos mostram que a maioria dos fármacos apresenta toxicidade aguda 

aos animais em concentrações muito elevadas, cerca de 100 a 1000 vezes, àquelas 

geralmente encontradas no meio ambiente (FARRÉ et al., 2008; ZHANG et al., 

2008). No entanto, observa-se que os fármacos são encontrados misturados no 

meio ambiente e os efeitos tóxicos ainda são pouco conhecidos. Experimentos de 

toxicidade em misturas de anti-inflamatórios demonstraram efeitos sinérgicos em 

concentrações em que o fármaco sozinho não havia oferecido risco (CLEUVERS, 

2004). 

Estudos realizados sobre efeitos dos fármacos em sistemas aquáticos 

revelam que antibióticos, antineoplásicos, hormônios sexuais e outros são 

extremamente tóxicos para organismos vivos como algas e peixes (SANDESON et 

al., 2004). 
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Dentre os efeitos deletérios que a presença desses compostos pode 

provocar, destaca-se o desequilíbrio da ecologia microbiana, a proliferação de 

agentes patogênicos resistentes, além de efeitos inespecíficos na saúde humana, 

destacando a ocorrência de processos alérgicos, o que representa um alerta para a 

necessidade de se desenvolver tecnologias de tratamento adequadas (ZAPPAROLI 

et al., 2011). 

O crescente interesse na determinação desses contaminantes ocorre pelo 

fato da não inserção de tais compostos em legislações que regulamentam a 

qualidade da água e, portanto, podem ser inseridos em futuras legislações, 

dependendo das pesquisas sobre a sua toxicidade e efeitos potenciais ao meio 

ambiente e a saúde humana (HERNANDEZ et al., 2007; AMÉRICO, 2010). 

 

2.4 Ecotoxicologia com compostos farmacêuticos 

 

O termo Ecotoxicologia foi sugerido pela primeira vez em 1969, pelo 

toxicologista francês Renê Truhaut. Segundo este autor, a Ecotoxicologia é definida 

como ciência que estuda os efeitos das substâncias naturais ou sintéticas sobre os 

organismos vivos, populações e comunidades, animais ou vegetais, terrestres ou 

aquáticos, que constituem a biosfera, incluindo assim a interação das substâncias 

com o meio nos quais os organismos vivem em um contexto integrado (TRUHAUT, 

1977; ZAGATTO; BERTOLETTI, 2006). 

A Ecotoxicologia aquática é uma ciência que surgiu para fornecer suporte 

no problema de contaminação dos corpos hídricos por compostos tóxicos. A 

inserção de ensaio ecotoxicológicos como ferramenta de avaliação ambiental é de 

grande importância, uma vez que alguns fatores não são avaliados pelas variáveis 

abióticas, como a interação entre os efeitos dos poluentes. Estes testes permitem 

avaliar a contaminação ambiental por diversas fontes poluidoras e avaliar a 

resultante de seus efeitos sinergéticos e antagônicos, uma vez que apenas os 

resultados das análises químicas não retratam o impacto ambiental causados pelos 

poluentes pois não demonstram os efeitos sobre o ecossistema (MAGALHÃES; 

FILHO, 2008). 

Fármacos são compostos que possuem uma série de agravantes ao meio 

ambiente, em razão de sua elevada persistência no meio aquático. Mesmo aqueles 

que possuem meia-vida curta são passíveis de causar exposições crônicas devido a 
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sua introdução continua no ambiente. Mesmo se a concentração de alguns fármacos 

encontrados no ambiente for baixa, a combinação deles pode ter efeito acentuado 

devido ao mecanismo de ação sinérgica (REIS FILHO et al., 2007). 

Um ponto crítico na avaliação do impacto ambiental de fármacos em 

ambiente aquático é saber se existe um nível elevado dessas substâncias e se estes 

são suficientes para exercer efeitos adversos nos seres vivos. Segundo Suchara 

(2007), a presença de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos 

adversos em organismos aquáticos e terrestres, ocorrendo em qualquer nível da 

hierarquia biológica, tais como célula, órgão, organismo, população e ecossistema. 

A avaliação dos efeitos sobre os componentes biológicos, por meio de 

testes de ecotoxidade, representa uma forma mais efetiva para predizer ou detectar 

impactos diversos, pois enquanto as análises químicas identificam e quantificam 

alguns dos poluentes presentes, os bioensaios avaliam o efeito global destes sobre 

os sistemas bióticos, medindo a capacidade que os compostos químicos têm de 

interferir nas vias bioquímicas celulares, causando-lhes efeitos adversos (VON 

WOLF, 2011; FORTUNATO, 2014). 

Os ensaios ecotoxicológicos têm por finalidade instituir as relações dose-

efeito e dose-resposta que fundamentam as considerações necessárias para 

avaliação do risco. A expressão ´dose` é empregada para especificar a quantidade 

de uma substância química administrada que não precisa ser idêntica à dose 

absorvida. Nas exposições ambientais pode-se estimar a dose com base na 

medição das concentrações ambientais em função do tempo. O termo ´efeito` é 

utilizado para denominar uma alteração biológica e o termo ´resposta` para indicar a 

proporção de uma população que manifeste um efeito definido (MAGALHÃES; 

FILHO, 2008; VON WOLFF, 2011). 

Os testes de toxicidade podem ser classificados como agudos e crônicos. 

Os testes de toxicidade aguda avaliam uma resposta severa e rápida dos 

organismos a um estímulo que se manifesta, em geral, em um intervalo de 0 a 96 

horas. Normalmente o efeito observado é a letalidade. Estes testes têm por objetivo 

determinar a Concentração Letal média (CL50) ou a Concentração Efetiva média 

(CE50), ou seja, a concentração do agente tóxico que causa mortalidade oi 

imobilidade, respectivamente, a 50% dos organismos-testes depois de um 

determinado tempo de exposição (MAGALHÃES; FILHO, 2008; VON WOLFF, 2011; 

FORTUNATO, 2014). 
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Os testes de toxicidade crônica dependem diretamente dos resultados 

dos testes de toxicidade aguda, uma vez que as concentrações sub-letais são 

calculadas a partir do CL50. Quando comparado com os testes agudos, estes são 

mais sensíveis à diluição esperada em amostras ambientais, nesse caso, avalia-se a 

ação dos poluentes cujo efeito traduz-se pela resposta a um estímulo que continua 

por longo tempo (VON WOLFF, 2011; FORTUNATO, 2014). 

Na literatura é possível encontrar diferentes ensaios de toxicidade aguda 

e crônica, realizados para avaliar os efeitos de compostos farmacêuticos em 

organismos-teste. 

No estudo de Santos et al. (2010), a espécie Dunaliella Tertiolecta 

apresentou toxicidade após um período de exposição de 96 horas a uma 

concentração de 185,69 µg/L, observando-se efeitos adversos no crescimento da 

população. Estes efeitos foram também observados na alga P. subcapitata após a 

exposição a 96 horas com concentração de diclofenaco entre 10 e 20 µg/L. Para a 

espécie Daphnia magna foi apresentada toxicidade após um período de exposição 

de 48h a uma concentração de 30,1 mg/L de paracetamol, observando a 

imobilização. Em seu estudo com peixes, um ensaio realizado na espécie 

Oncorhynchus mykiss, observou-se que após a exposição de 21 dias, a menor 

concentração de ibuprofeno com efeito observado foi de 1 µg/L, apresentando sinais 

de citopatologia no fígado. 

Em estudos com a espécie de invertebrados Daphnia magna, após a 

exposição a um período de 48 horas a uma concentração de 9,2 mg/L de 

paracetamol o efeito provocado foi a imobilização de 50% da população em estudo. 

verifica-se que a espécie de invertebrados Daphnia magna (CLAESSENS et al., 

2013), apresenta maior sensibilidade para o paracetamol, visto que, após a 

exposição a um período de 48 horas a uma concentração de 9,2 mg/L provocou a 

imobilização de 50% da população em estudo. No entanto, no trabalho de Rodrigues 

(2010), utilizando a mesma espécie e a mesma substância, foi observado o efeito de 

toxicidade aguda sobre o crustáceo com valor de CL50-24h de 0,328 mg/L e também 

foi observado efeito deletério na alimentação e reprodução, mostrando que a 

Daphinia magna é sensível ao paracetamol.   

Em testes de toxicidade crônica em invertebrados, Pounds et al. (2008) 

realizaram estudo em caracóis da espécie Planorbis carinatus, em que se avaliou a 

exposição em várias fases, no crescimento, reprodução e sobrevivência destes 
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organismos. O crescimento, foi a fase que apresentou mais sensibilidade ao 

ibuprofeno, verificando-se que, a menor concentração com efeito observado foi de 

2,43 mg/L.  

Em trabalhos de ecotoxicidade também foi observada a feminização de 

peixes em locais próximo ao descarte de efluentes de ETEs, foi observdo que o 

efeito estava relacionado com a presença de compostos estrogênicos nas amostras 

(PURDOM et al., 1994). Terapeuticamente, estrogênios são usados em 

contraceptivos orais, reposição hormonal durante a menopausa e em tratamentos de 

algumas doenças progressivas como câncer. Entre as substâncias utilizadas estão o 

estradiol e seus derivados, como etinilestradiol, mestranol, estriol, estrona, 

poliestradiol e epimestrol (RODRIGUEZ-PINILLA; WEBERSCHÖNDORFER, 2007). 

Casos de reversão sexual foram encontrados em vários peixes nos rios 

do Reino Unido (JOBLING et al., 2002), mas as consequências na reprodução em 

longo prazo não foram totalmente esclarecidas (HARRAIS et al., 2011). Os autores 

Thorpe et al. (2009) realizaram teste crônico durante 21 dias com efluentes 

provenientes de ETEs, sendo realizada a contagem dos ovos produzidos 

diariamente. O efluente utilizado também foi caracterizado quanto à presença de 

estrogênios. A partir dos dados obtidos durante o experimento os autores concluíram 

que ocorreu uma redução na produção de ovos (28% de redução em uma diluição 

de 50% do efluente e 44% para o efluente sem diluição), o que foi proporcional à 

quantidade de estrogênios presentes no efluente. 

A Tabela 2 apresenta o resumo do resultado ecotoxicológicos obtidos na 

literatura para diferentes organismos aquáticos quando expostos à diferentes 

fármacos.   
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Tabela 2 - Resumo de estudos ecotoxicológicos obtidos na literatura para diferentes organismos 
aquáticos expostos diferentes fármacos. 
 
 

Espécie Fármaco Resultado Efeito Referência 

Algas 

Desmodesmus 

subspicatus 

5-fluorouracil CE50,3dias = 48 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Zounkova et al. 

(2010) 

Citarabina CE50,3dias = 53 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Gencitabina CE50,3dias = 45 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Desmodesmus 

subspicatus 

 

Ác. clofibrínico CE50,3dias=115 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Cleuvers (2003) 

Carbamazepina CE50,3dias = 74 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Ibuprofeno CE50,3dias=315 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Diclofenaco CE50,3dias = 72 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Naproxeno CE50,3dias>320 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Captopril CE50,3dias=168 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Metformina CE50,3dias>320 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Metoprolol CE50,3dias= 7,3 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Ác. 

Acetilsalicílico 

CE50,3dias=106,7 

mg/L 

Inibição da taxa 

média de crescimento 
Cleuvers (2004) 

Pseudokirchneri

ella subcapitata 

Cloridrato de 

sertralina 

CE50,72h= 0,14 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 
Minagh et al. (2009) 

Fluoxetina CE50,72h=0,024 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 
Brooks et al. (2003) 

Scenedesmus 

vacuolatus 

Sulfametoxazol CE50,24h=1,54 mg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 

Bialk-Bielinska 

(2011) 

Dunaliella 

Tertiolecta 

Diclofenaco CE50,96h=185 µg/L Inibição da taxa 

média de crescimento 
Santos et al., 2010 

Bactérias 

Vibrio fischeri 
Cloridrato de 

sertralina 

CE50,15min = 9,2 

mg/L 

Inibição da 

luminescência 
Minagh et al. (2009) 

Vibrio fischeri 
Sulfametoxazol CE50,15min>100 g/L Inibição da 

luminescência Bialk-Bielinska et al. 

(2011) Arthrobacter 

globiformis 

Sulfametoxazol CE50,4h >127 mg/L Inibição enzimática 

bacteriana 
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Espécie Fármaco Resultado Efeito Referência 

Molusco 

Planorbis 

carinatus 

Ibuprofeno CL50,48h=17,1 mg/L Letalidade Pounds et al. 

(2008) 

Peixes 

Oryzias latipes 
Metoprolol CL50,48h≥ 100 mg/L Letalidade Huggett et al. 

(2002) 

Oncorhynchus 

mykiss 

Cloridrato de 

sertralina 

CL50,96h=0,38 mg/L Letalidade 
Minagh et al. (2009) 

Pimephales 

promelas 

Fluoxetina CL50,48h=0,705 mg/L Letalidade 
Brooks et al. (2003) 

Danio rerio Diclofenaco  CE50,96h= 214 mg/L Morte  Haap et al., 2008 
Macrófitas 

Lemna minor 

Ác. clofibrínico CE50,7dias=12,5 

mg/L 

Inibição da taxa 

média de crescimento 

(área foliar) 
Cleuvers (2003) 

Carbamazepina CE50,7 dias= 25,5 

mg/L 

Inibição da taxa 

média de crescimento 

(área foliar) 

Lemna minor 

Ibuprofeno CE50,7 dias= 18,5 

mg/L 

Inibição da taxa 

média de crescimento 

(área foliar) 
Kaza et al. (2007) 

Amitriptilina CE50,7 dias= 169 

mg/L 

Inibição da taxa 

média de crescimento 

(área foliar) 

Invertebrados 

Daphnia magna 

Fluoxetina CE50, 48h= 0,82 mg/L Imobilização Brooks et al. (2003) 

5-fluorouracil CE50, 48h= 15 mg/L Imobilização Zounkova (2010) 

Cloridrato de 

sertralina 

CE50, 48h= 1,3 mg/L Imobilização 
Minagh et al. (2009) 

Hyalella azteca 
Metoprolol CE50, 48h > 100 mg/L Letalidade Huggett et al. 

(2002) 

Daphnia magna 
Cloridrato de 

fluoxetina 

CE50, 48h= 4,41 mg/L Imobilização 
Castro et al. (2009) 

Ceriodaphnia 

dúbia 

Metoprolol CE50, 48h= 8,8 mg/L Imobilização Huggett et al. 

(2002) 

Daphnia magna 
Paracetamol CE50, 48h= 30,1 mg/L Imobilização Santos et al. (2010) 

Diclofenaco CE50, 48h= 80,1 mg/L Morte Han et al. (2006) 

Planorbis 

carinatus 

Ibuprofeno CL50, 72h= 17,1 mg/L Sobrevivência Pounds et al. 

(2008) 

 

Fonte: Organizado pela autora, 2016. 

 

Tabela 2 - Resumo de estudos ecotoxicológicos obtidos na literatura para diferentes organismos 
aquáticos expostos diferentes fármacos.                                                                     (continuação) 
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Os impactos ocasionados por fármacos confirmam a necessidade da 

implantação de um gerenciamento adequado de resíduos de medicamentos de uso 

domiciliar, tendo em vista a redução dos riscos ambientais e sanitários, desta forma, 

garantido a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável 

(TEODORO, 2013). 

 

2.5 Rotas de fármacos no meio ambiente 

 

Fármacos de diferentes classes terapêuticas têm sido detectados em 

esgoto doméstico (STASINAKIS et al., 2010; VERLICCHI et al., 2012), águas 

superficiais (LIN et al., 2009; GAFFNEY et al., 2014), subterrâneas (LATORRE et al., 

2003; GAFFNEY et al., 2014) e até mesmo em água potável (HEBERER, 2002; 

GAFFNEY et al., 2014) e nas estações de tratamento de Esgoto (MARTÍN et al., 

2012; STASINAKIS et al., 2008; SAMARAS et al., 2013) em várias partes do mundo 

(QUEIROZ, 2011; QUEIROZ et al., 2012). 

A entrada de tais compostos no meio aquático pode originar riscos para a 

saúde humana, uma vez que estas espécies são biologicamente ativas e de limitada 

biodegradabilidade (BRENER, 2009). 

Dentre os fármacos que têm gerado impactos em diferentes 

compartimentos ambientais e possuem potenciais efeitos adversos para a saúde 

humana, incluem-se: antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, agentes 

reguladores de lipídios, beta-bloqueadores, antiepiléticos, psicotrópicos, 

cardiovasculares, antipiréticos, contraceptivos, esteróides e hormônios relacionados 

(HERNANDO, 2006).  

Tais drogas podem atingir as águas de superfície por muitos caminhos: 

via efluentes industriais e de serviços médicos, efluentes domésticos excreções 

podem conter ambos, compostos e seus metabólitos e, efluentes da medicina 

veterinária (DÍAZ-CRUZ et al., 2008; ABELLÁN, 2007). A concentração destas 

drogas no meio ambiente, em geral, é baixa, mas, a entrada é contínua por diversas 

vias, assim, oferecendo risco potencial para organismos aquáticos e terrestres 

(ABELLÁN, 2007; BRENER, 2009). 

Os diversos usos da água, tais como abastecimento público, industrial e 

agrícola, necessitam de qualidade e padrões específicos, adequados às respectivas 

finalidades. Entretanto, ao mesmo tempo em que um corpo d‟água é utilizado para o 
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abastecimento público, pode ser o receptor de efluentes urbanos e industriais, 

modificando suas características, justificando assim a necessidade de um 

tratamento prévio ao lançamento (OTOMO, 2010). 

A contaminação de águas naturais por produtos farmacêuticos, nos 

últimos anos, tem sido reconhecida como um problema emergente, principalmente 

em razão da definitiva constatação de casos de contaminação em águas 

superficiais, subterrâneas e, o que é mais preocupante, em águas de consumo 

(DURIGAN, 2011; GHISELLI, 2007; SAMARAS et al., 2013). Estes resíduos de 

fármacos são encontrados no meio ambiente em baixas concentrações (ng/L ou 

μg/L), contudo, têm potencial para induzirem efeitos tóxicos (HERNANDO, 2006). 

Todavia, o risco ecológico associado à maioria dos fármacos não está 

suficientemente esclarecido na literatura (HERNANDO, 2006). 

A maior fonte de contaminação dos fármacos é representada pelas 

excreções metabólicas de pessoas em tratamento médico. Como exemplo a 

excreção do ácido clofíbrico e ibuprofen pode exceder a 80%. Uma grande 

quantidade de PhACs pode ser liberada no ambiente em função de usos 

veterinários, da descarga de resíduos industriais e lixiviados de aterros sanitários 

(BENDZ, 2005; FANG et al., 2012).  

A ocorrência de fármacos no meio ambiente pode ser dividida em cinco 

grupos principais (RODRIGUES, 2009):  

 

a) águas de lençóis freáticos: por infiltração de linhas de esgoto ou efluentes;  

b) águas de rios: por despejo de esgoto doméstico ou industrial ou de rural quando 

transportadas do solo pelas chuvas;  

c) águas oceânicas: por despejo de esgoto doméstico ou dos próprios rios;  

d) sedimentos: pela deposição de espécies ativas insolúveis;  

e) solo: pelo despejo urbano inadequado ou do uso rural. 

 

Sendo assim, a presença de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, 

tem sido relatado com bastante frequência em esgoto e águas naturais. Um fator 

preocupante é o fato de que as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) removem 

os compostos farmacêuticos e seus metabólitos entre 0 a 80% dependendo do 

composto, resultando tais compostos no efluente das ETEs (FANG et al., 2012). A 

Figura 3 mostra as principais rotas de exposição dos fármacos e de outros micros 
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contaminantes, assim como as rotas de contaminação e exposição dos seres 

humanos a esses contaminantes. 

 

 

Figura 3 - Rotas de exposição de fármacos no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigues, 2009. 
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2.6 Logística 

 

A palavra logística, de origem francesa, era um termo militar que 

significava a arte de transportar, abastecer e alojar as tropas. A logística militar, 

usada durante a segunda guerra mundial, auxiliou aliados a estocar, movimentar 

pessoas e suprimentos (LUIS PEREIRA, 2011). Ela é responsável por minimizar o 

espaço entre a produção e a demanda, assim, fornecendo bens e serviços aos 

consumidores (BALLOU, 2001). 

Ao longo dos anos, tomou um significado mais amplo, como a arte de 

administrar o fluxo de matérias e produtos, da fonte para o usuário (GALVÃO et 

al.,2011). A principal missão da logística é disponibilizar bens e serviços necessários 

nas quantidades, nos locais, no tempo e na qualidade (LEITE, 2009). 

Segundo a Associação Brasileira de Logística (ASLOG) a definição para 

logística é ´´uma parte da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e 

controla com eficácia o fluxo e a armazenagem dos bens, dos serviços e das 

informações entre o ponto de origem e o ponto consumo destes itens, a fim de 

satisfazer todas as exigências dos consumidores em geral.`` (ASLOG, 2013) 

A logística, em geral, busca desempenhar em conjunto atividades na 

organização com o intuito de satisfazer os clientes. Existem várias subdivisões para 

a logística, onde se destacam a logística empresarial, a verde e a reversa (LUIS 

PEREIRA, 2011). 

De acordo com Martins (2002), a logística empresarial é um processo de 

“planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem 

de mercadorias, serviços e informações relacionadas desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes”. A 

atuação coordenada desse processo viabiliza às empresas formas eficientes de 

agregar  valor aos serviços focados nos clientes e trazendo diferenciais competitivos 

(BALLOU, 2001). Assim, a logística empresarial estuda como a administração pode 

melhorar a rentabilidade na distribuição de materiais e produtos aos clientes, por 

meio do planejamento, organização e controle efetivo para as atividades de 

movimentação e estoque que tem como função facilitar o fluxo de produtos 

(CHAVES, 2009). 

Porém, novas tecnologias e necessidades impostas pelo mercado fizeram 

com que o conceito de logística se especializasse para atender a necessidade 
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crescente de ferramentas de gestão eficientes ao fluxo de retorno de produtos e 

materiais (MARTINS, 2002).  

A visão de logística sofreu variações ao longo dos anos, e na visão 

moderna ela passa a agregar valor ao produto/serviço, buscando a satisfação, 

lucratividade, fidelização do cliente, competitividade e garantindo o posicionamento 

da empresa perante o mercado (BARROS et al., 2013).  

Segundo Leite (2009) e Guarnieri et al. (2006) a logística empresarial tem 

concentrado seu foco de estudo, especialmente no fluxo de bens, produtos, serviços 

e informações da cadeia produtiva direta, ou seja, aquelas que começam com as 

matérias-primas até o consumidor final. 

A logística empresarial moderna objetiva disponibilizar os produtos e/ou 

serviços no local e no momento em que eles se fazem necessários. Assim, os dois 

principais objetivos dos sistemas logísticos são:  

1- atingir o maior nível de serviço possível;  

2- conseguir os menores custos totais possíveis.  

 

Tais objetivos são atingidos quando há aviação constante do 

desempenho dos sistemas logísticos nas empresas para verificar se os objetivos 

propostos estão sendo atingidos. Um projeto de logística deve determinar o nível 

desejado de desempenho e os custos originados. Portanto, antes de iniciá-lo, a 

empresa deve fazer uma análise da eficiência de sua cadeia de distribuição e definir 

seus objetivos de médio e longo prazo (BARRETO, 2012). 

Segundo Leite (2009), as quatro áreas operacionais da logística 

empresarial atual são:  

(1) Logística de suprimentos – que atua com a responsabilidade das ações 

necessárias para suprir as empresas dos insumos de materiais;  

(2) Logística de apoio à manufatura – responsável pelo planejamento, 

armazenamentos e controle de fluxos internos;  

(3) Logística de distribuição – se ocupa na função de entrega dos pedidos recebido;  

(4) Logística reversa – a mais nova área da logística que é responsável pelo retorno 

dos produtos de pós-venda e de pós-consumo e de seu endereçamento a diferentes 

destinos.  

Com a mudança visionária de consumo da sociedade moderna que se 

preocupa cada vez mais com as questões ambientais, a logística direta não é 
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suficiente para conquistar e fidelizar o mercado consumidor. Para atender essa nova 

exigência da sociedade surge à logística reversa que aparece como uma 

oportunidade de adicionar valor a imagem da empresa diante da sociedade. A 

logística reversa se inicia quando termina o processo logístico direto, assim 

fechando o ciclo total (GUARNIERI et al., 2006). 

 

2.7 Logística reversa 

 

2.7.1 Histórico, Definições e Áreas de atuação 

 

O tema logística reversa tem sido mencionado de forma crescente em 

diversos segmentos como livros modernos de Logística Empresarial, artigos 

internacionais e nacionais, assim comprovando sua aplicabilidade e interesse em 

diversos setores empresariais, além de proporcionar novas oportunidades de 

negócios (LEITE, 2002; PEREIRA et. al., 2012). 

Segundo Leite (2009), os primeiros estudos sobre esse assunto foram 

entre as décadas de 1970 e 1980, tanto no meio acadêmico, empresarial e público, 

onde o principal foco era o retorno de bens, sendo reciclados os materiais ao serem 

processadas. Essa prática era denominada e analisada como canais de distribuições 

reversos.  

Em 1990 o tema conseguiu ganhar progressos no cenário empresarial, 

como consequência do aumento de volumes que começou a integrar ao mercado, 

da difusão de suas principais ideias, da melhor compreensão de seus objetivos, 

possibilidades de estratégias e das oportunidades empresariais para os agentes 

responsáveis pela cadeia de suprimentos. No ano de 2003, mais de 80% das 

empresas que operavam com logística no Brasil, ofereciam o serviço de logística 

reversa. A Tabela 3 mostra o breve histórico da evolução dos estudos em logística 

reversa entre os anos de 1971 até 2010. 
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Tabela 3 - Breve histórico da evolução dos estudos em logística reversa. 

 

Ano Autor(es) Enfoque(s) 

1971 Zikmund e Stanton Distribuição reversa. 

1978 Ginter e Starling Canais de distribuição reversos; recuperação de materiais. 

1982 Barnes Importância da reciclagem no processo de negócios. 

1983 Ballou Canais de distribuição diretos, reversos, pós-consumo. 

1988 Constituição Federal 

Brasileira – Art. 23 

Proteção ao meio ambiente. 

Rogers Custos logísticos de retorno de bens. 

1989 Brasil – Lei 7.802/1989 Embalagens de agrotóxicos. 

Murphy e Poist Conceitos e definições de logística reversa. 

1990 Institute of Scrap 

Recycling Industries 

(ISR) 

Desenvolvimento de cadeias reversas. 

1991 Stilwell Evolução do tratamento de resíduos plásticos. 

1992 Ottman Marketing vede. 

1993 Council of Logistic 

Managment (CLM) 

Canais reversos, logística reversa, reúso e reciclagem. 

Ministério da Indústria 

Ciência e Tecnologia 

(MCIT) 

Estudo setorial sobre reciclagem de metais não ferrosos. 

Rosa Reciclagem do plástico. 

1995 Fueller e Allen Fluxo reverso, resíduos, disposição final de bens. 

Fenman e Stock Revalorização econômica de bens de pós-consumo. 

Miles e Munilla Imagem corporativa e logística reversa. 

1996 Valiante Seminário brasileiro de reciclagem de alumínio (Associação 

Brasileira do Alumínio – ABAL). 

1997 Wilt e Kincaid Descarte e reciclagem na indústria automotiva. 

1998 Calderoni  

Revista Tecnologística 

Coleta, reciclagem e lixo. Logística reversa e canais de 

distribuição reversos (CDRs). 

Stock Reúso, reciclagem e logística reversa. 

Nijkerk e Dalmijin Técnicas de reciclagem. 

Carter e Dllram Revisão da literatura de logística reversa 

1999 Leite Logística reversa e meio ambiente. 

Rogers e Timber-

Lembke 

Canais de distribuição reversa de pós-venda (CDR-PV), 

fluxos reversos de pós-venda e pós-consumo. 

2000 Anpad (diversos 

autores) 

Artigos diversos sobre logística reversa. 
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Ano Autor(es) Enfoque(s) 

2001 Business Association 

of Latin America 

Studies (Balas)  

Artigos diversos sobre logística reversa. 

Bowersox e Closs Fluxo direto e fluxo reverso. 

Fleischmann Modelos quantitativos de logística reversa. 

2002 Brasil – Decreto 

4.074/2002 

Embalagens de agrotóxicos e disposição final. 

Lacerda Logística reversa, conceitos e práticas operacionais. 

Daugherty, Myers e 

Richey 

Logística reversa. 

2010 Brasil – Decreto 

12.305 de 02/08/2010 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Pereira et al., 2012. 

 

Segundo os autores Gonçalves e Marins (2006), antes de se conceituar 

logística reversa, deve-se atentar para três aspectos relevantes com respeito aos 

produtos: 

a)  Do ponto de vista logístico: o ciclo de vida de um produto não se 

encerra com a sua entrega ao cliente. Produtos que se tornam obsoletos, 

danificados ou não funcionam devem retornar ao seu ponto de origem para 

serem adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados;  

b) Do ponto de vista financeiro: existe o custo relacionado ao 

gerenciamento do fluxo reverso, que se soma aos custos de compra de 

matéria-prima, de armazenagem, transporte, e estocagem e de produção, já 

tradicionalmente considerados na Logística;  

c) Do ponto de vista ambiental: devem ser considerados e avaliados, os 

impactos do produto sobre o meio ambiente durante toda sua vida. Este tipo 

de visão sistêmica é importante para que o planejamento da rede logística 

envolva todas as etapas do ciclo do produto.  

 

As diferentes definições e citações de logística reversa mostram que o 

conceito ainda está em evolução, devido as diferentes vertentes de novas 

possibilidades de negócios relacionadas com o crescente interesse empresarial 

(SOUZA; FONSECA, 2009). 

Tabela 3 - Breve histórico da evolução dos estudos em logística reversa.  (continuação) 
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A logística reversa pode ser entendida como sendo o processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo de matérias-primas, estoque, bem 

como do seu fluxo de informação, do ponto de consumo até o ponto de origem, com 

o objetivo de recuperar valor ou realizar um descarte adequado (LEITE, 2009; 

JAYARAMAN et al., 2003).  

Segundo Fleischmann et al. (1997), logística reversa é um processo que 

engloba as atividades logísticas não mais utilizadas pelo usuário, para produtos 

novamente utilizáveis em um mercado, além de englobar aspectos de distribuição, 

gerenciamento de estoques e gerenciamento da produção.  

A logística reversa é definida por Rogers e Tibben-Lembke (1999) como: 

 

[...] o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência e 
custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques em processo, produtos 
acabados e as informações correspondentes do ponto de consumo para o 
ponto de origem com o propósito de recapturar o valor ou destinar à 
apropriada disposição. 

 

De acordo com Leite (2009), ´´ logística reversa é uma área da logística 

empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valores de diversas naturezas: econômico, de prestação de 

serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros. 

Segundo a PNRS (Lei N° 12.305/2010), a logística reversa é definida 

como: 

 

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 sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada 
(BRASIL, 2010). 

 

A finalidade da logística reversa é a recuperação de valor através do 

retorno dos bens ao processo produtivo ou ao ciclo de negócios. Além disso, fatores 

relacionados a questões ambientais, de relacionamento com o cliente e imagem 

corporativa, ressaltam o papel estratégico da logística reversa (SABBADINI et al., 

2005; CHAVES, 2009). 



54 
 

As atividades de logística reversa são variadas, que vão desde a simples 

revenda de um produto até processos mais complexos que envolvem inúmeras 

etapas como coleta, inspeção, separação, induzindo a uma remanufatura ou 

reciclagem (SOUZA; FONSECA, 2009). Assim, o foco de atuação, envolve a 

reintrodução de materiais ou produtos na cadeia produtiva, com atividades logísticas 

destinadas a coletar, desmontar e processar produtos e/ou materiais (FIGUEIRÓ, 

2010). 

Com o crescimento do consumo, os produtos têm sua vida útil cada vez 

menor. Muitas empresas que antes não tinham a preocupação com o descarte 

destes produtos, hoje se voltam para esta área, seja por pressões da legislação 

ambiental ou por uma melhora no marketing empresarial (BARROS et al., 2013). 

O processo de logística reversa vem mostrando retorno considerado para 

as empresas viabilizando vantagem competitiva com sua utilização dessa forma 

contribui para a sociedade e o meio ambiente (LEITE, 2009). 

De acordo com os autores Roggers e Tibben-Lembke (1999), as 

principais razões que levam as empresas atuarem em logística reversa são: 

 

 Legislação Ambiental que força as empresas a retornarem seus produtos e 

cuidar do tratamento necessário;  

 Benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de 

produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo;  

 A crescente conscientização ambiental dos consumidores;  

 Razões competitivas – Diferenciação por serviço;  

 Limpeza do canal de distribuição;  

 Proteção de Margem de Lucro;  

 Recaptura de valor e recuperação de ativos. 

 

A logística reversa pode ser ainda dividida em duas áreas de atuação: 

logística reversa de pós-venda e logística reversa de pós-consumo. A primeira pode 

ser entendida como área da logística reversa que trata do planejamento, do controle 

e da destinação dos bens sem uso ou com pouco uso, que retornam à cadeia de 

distribuição por diversos motivos: devoluções por problemas de garantia, avarias no 

transporte, excesso de estoques, prazo de validade expirado, entre outros. Já a 
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logística reversa de pós-consumo pode ser vista como a área da logística reversa 

que trata dos bens no final de sua vida útil, dos bens usados com possibilidade de 

reutilização (embalagens) e os resíduos industriais.   

 

2.7.2 Diferenças entre logística direta e reversa 

 

A logística direta, ou simplesmente logística, trata da compra de matéria-

prima, do seu armazenamento, da movimentação dentro da empresa e do transporte 

até o cliente. A logística direta pode ser entendida como um processo divergente, 

onde o produto sai de um produtor e chega a diversos clientes. Já a logística reversa 

pode ser abordada como um processo convergente, onde os produtos saem dos 

diversos clientes chegando a uma ou poucas empresas receptoras (MIGUEZ, 2007).  

 No processo direto, a empresa prever o consumo e assim 

consegue estruturar todo o canal para atender a demanda. Enquanto no canal 

reverso, não se estima com precisão a quantidade e a demanda por coleta e retorno 

(CHAVES, 2009). 

De acordo com Jayaraman et al. (2003), algumas características que 

diferenciam um sistema logístico reverso de um sistema tradicional de suprimentos 

são: a maioria dos sistemas logísticos tradicionais não está preparada para o 

movimento reverso; os custos da distribuição reversa são maiores; os materiais a 

serem reutilizados não podem ser manuseados da mesma forma que no canal 

direto. Uma peculiaridade da logística reversa são as incertezas associadas à 

qualidade e à quantidade dos produtos que retornam para os produtores. Estas 

questões são importantes para o planejamento da rede (FLEISCHMANN et al., 

1997; LEITE, 2009).  

Outras particularidades dos fluxos reversos em relação à logística 

tradicional foram bem definidas por Tibben-Lembke e Rogers (2002) e estão 

mosreados no Quadro 1. 
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Quadro 1- Diferenças entre a logística tradicional e a logística reversa 

Tradicional Reversa 

Previsões próximas da demanda real  Previsões muito difíceis 

Transporte de pulverização (de um para 

vários)  

Transporte de coleta (de vários para um) 

Qualidade do produto é uniforme Qualidade do produto não é uniforme 

Embalagem do produto é uniforme Embalagem do produto danificada, 

geralmente 

Destinação (e roteamento) são claros Destinação (e roteamento) não são claros 

Canal de distribuição padronizado Orientado para a exceção 

Opções para destino dos produtos é clara Opções para destino dos produtos não é clara 

Precificação uniforme Precificação depende de vários fatores 

Importância do tempo é reconhecida Importância do tempo nem sempre é 

reconhecida 

Custos de distribuição são fortemente  

Monitorados 

Custos são menos visíveis diretamente 

Gestão do inventário é consistente Gestão do inventário não é consistente 

Ciclo de vida dos produtos mais gerenciável Ciclo de vida dos produtos é uma questão 

mais complexa  

Negociação entre as partes é mais clara  Negociação mais complicada em razão das 

considerações adicionais 

Métodos de marketing bem conhecidos Marketing mais complicado por uma série de 

fatores 

Informações de rastreabilidade do produto em 

tempo real facilmente encontrada 

Visibilidade do processo é menos 

transparente 

 

Fonte: adaptado de Tibben-Lembke e Rogers (2002). 

 

2.7.3 Logística reversa de pós-consumo e pós-venda 

  

Os bens de pós-consumo são aqueles que estão no final de sua vida útil 

por causa do uso. A logística reversa de pós-consumo se caracteriza pelo 

planejamento, controle e disposição final desses bens. A vida útil do produto pode 

ser prolongada se outras pessoas virem nesse mesmo bem, outras utilidades, 

mantendo-o em uso por mais algum tempo (GUARNIERI et al., 2006).   

O objetivo da utilização de canais de distribuição reversos de pós-

consumo é a redução dos danos ao meio ambiente. Existem diversos meios de 
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recuperação e de agregação de valor econômico e ambiental aos bens de pós-

consumo: reuso, reciclagem de materiais e incineração. Segundo Leite (2009), o 

sistema de reciclagem agrega valor econômico, ecológico e logístico aos bens de 

pós-consumo, criando condições para que o material seja reintegrado ao ciclo 

produtivo e substituindo as matérias-primas novas, gerando uma economia reversa; 

o sistema de reuso agrega valor de reutilização ao bem de pós-consumo; e o 

sistema de incineração agrega valor econômico, pela transformação dos resíduos 

em energia elétrica.  

Os motivos que levam ao retorno dos bens de pós-consumo são: 

 Condições de uso: bens que podem ser reutilizados; 

 Término de vida útil: bens que não tem mais utilidade, no entanto, seus 

componentes podem ser reaproveitados ou remanufaturados; 

 Resíduos ambientais: bens que trazem riscos ao meio ambiente quando não 

descartados de modo correto. 

  

Os canais de distribuição reversos de pós-venda ocorrem por meio do 

retorno dos produtos do consumidor para os varejistas e dos varejistas para os 

fabricantes (DALEFE et al., 2011) e os motivos que levam ao retorno dos bens de 

pós-venda são: 

 Garantia/qualidade: produtos que apresentam defeito de fabricação ou 

funcionamento, danos na embalagem e/ou produto; 

 Comerciais: produtos em estoque seja por erro de expedição, excesso de 

estoque, mercadorias em consignação, pontas de estoque, mercadorias em 

consignação, produtos vencidos, problemas após a venda (recall); 

 Substituição de componentes: itens de produtos que necessitam de 

manutenção e conserto. 

 

2.7.4 Logística reversa e o meio ambiente 

 

A preservação do meio ambiente é considerada uma das prioridades de 

qualquer organização. O objetivo é a busca de melhoria constante de produtos, 

serviços e ambiente de trabalho, levando-se em conta o fator ambiental. O 

entendimento da qualidade de vida fez com que as empresas se preocupassem com 
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o desenvolvimento benéfico, e partindo desse princípio, criaram vários programas de 

qualidade, esses programas beneficiam tanto a empresa quanto o colaborador. 

As organizações empresariais têm sido cada vez mais cobradas pela 

sociedade a atuar através de modelos alinhados às propostas do desenvolvimento 

sustentável e a pensar modelos de negócio, produtos e serviços que permitam ao 

cidadão o atendimento de suas necessidades ao menor custo socioambiental.   

 

Quando a empresa passa a valorizar sua relação com o meio ambiente e a 
tomar medidas preventivas, sua imagem perante a opinião pública tende a 
apresentar conotação diferenciada. Valorizar sua preocupação com o meio 
ambiente tem um forte papel, entre outros, na manutenção dos clientes 
atuais e atração de novos consumidores (PAIVA, 2003). 

 

 

Em resposta à crescente preocupação da sociedade com as questões 

ambientais, as empresas buscam reduzir os impactos negativos de sua atividade ao 

meio ambiente. Este fato impulsiona ações por meio de algumas empresas que 

visam comunicar o público uma imagem de uma empresa que se preocupa com o 

meio ambiente. Além disso, existe uma clara tendência da legislação ambiental 

tornar as empresas cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida dos produtos 

(CHAVES, 2009). 

A questão da logística reversa contribui em amenizar a degradação 

ambiental, pois essa área da logística também contribui em retornar com os 

materiais de pós-consumo e pós-venda depois de utilizados pelos consumidores, 

para um destino seguro ou para a revalorização na cadeia produtiva por meio da 

reciclagem. A logística reversa, a reciclagem, o descarte seguro de bens, vem 

colaborando para uma melhor visibilidade ecológica, além de trazer benefícios para 

a economia global (LEITE, 2009). 

Para alcançar tal objetivo, demanda-se a aplicação de abordagens como 

o ciclo de vida de produtos, para as mercadorias que circulam pela cadeia, 

buscando minimizar os impactos ambientais negativos ao longo de todo o ciclo de 

vida e permitir a sua utilização ótima após cada período de consumo (CARVALHO, 

2011). 

Os principais objetivos da análise do ciclo de vida são: reduzir, ao longo 

de todo o ciclo de vida de produtos, o uso de recursos e as emissões associadas, e 

melhorar o desempenho socioeconômico do modelo de produção e consumo, 
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facilitando a análise das relações entre as dimensões social, ambiental e econômica 

internamente às organizações e ao longo da cadeia de suprimento bidirecional, ou 

seja, nos sentidos direto e reverso (CARVALHO, 2011). 

A logística reversa vem trazendo benefícios para as organizações como a 

vantagem competitiva através da preservação ambiental, fazendo com que a 

empresa trabalhe de acordo com as legislações ambientais. Além disso, existem 

resíduos que podem ser reciclados e reaproveitados pelas empresas, que podem 

gerar novas fontes de renda tanto para a empresa como para a sociedade (DALEFE 

et al., 2011). 

Com a percepção do consumidor diante dos danos causados ao meio 

ambiente e a rigidez da legislação ambiental, as empresas tendem a reavaliar sobre 

a sua responsabilidade sobre seus produtos após sua utilização (RODRÍGUEZ et al., 

2012). 

As necessidades das empresas utilizarem a logística reversa também 

provêm do crescente número de leis que proíbem o descarte indiscriminado e 

incentivam a reciclagem ou descarte apropriado dos produtos consumidos. Outro 

relevante da logística reversa é a necessidade de um máximo controle quando 

existe uma possível responsabilidade por danos à saúde. Nesse sentido, o programa 

de retirada do mercado deve ser executado independente do custo (GUARNIERI et 

al., 2006). 

Um dos motivos da inserção da logística reversa nas empresas ocorre 

principalmente por seu potencial econômico (RODRÍGUEZ et al., 2012). 

 

2.7.5 Logística reversa como ferramenta de vantagem competitiva nas 

organizações 

 

No setor empresarial, a logística vem apresentando um progresso 

constante, sendo hoje um dos elementos-chave na estratégia competitiva das 

empresas (GONÇALVES; MARTINS, 2006). 

A importância da Logística Reversa está relacionada com a contribuição 

para a preservação do meio ambiente e também para a redução de custos e 

matérias na produção. Desta forma, obtém-se a satisfação do seu consumidor, a 

preços competitivos e respeitando as legislações ambientais cada vez mais rígidas. 

As empresas estão adotando políticas de logística reversa por causa da 
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necessidade da diferenciação entre serviços oferecidos e a redução dos custos 

(GONÇALVES; MARTINS, 2006). 

De acordo com Betim (2005), as empresas observam o fluxo reverso de 

mercadorias como um entrave ao processo de negócios, pois demanda pessoal, 

estrutura física e consequentemente aumenta os custos da empresa, não 

consideram o retorno econômico, ecológico e de imagem corporativa que o 

gerenciamento do fluxo reverso de mercadorias pode proporcionar, ou seja, não 

percebem a oportunidade de negócio que a reintegração dos resíduos ao ciclo 

produtivo constitui.   

As corporações estão se especializando nos processos reversos e 

transformando isso num diferencial competitivo, no que tange a produtos 

retornáveis, reciclagem e destinação final de material. A Logística Reversa tem uma 

interface com áreas ligadas até mesmo fora das corporações, por exemplo, na 

manufatura, marketing, compras, engenharia de embalagens, conseguindo através 

dessa integração, transformar metas em geração de recursos (SINNECKER, 2007).  

De acordo com CHAVES (2009), elevados custos de transporte para o 

retorno do produto e falta de intermediários em alguma atividade (coleta, manuseio, 

armazenagem, processamento e troca de materiais recicláveis) também são 

considerados como empecilhos na logística reversa.  

Apesar da relação entre a logística reversa e as vantagens que ela pode 

agregar, na obra de Lacerda (2003) foram destacadas duas dificuldades para a 

implementação da logística reversa: 

 

 Falta de planejamento: na maioria das vezes a logística reversa não é 

tratada como um processo regular, dificultando o controle e melhorias 

do processo; 

 Tensões entre varejistas e fabricantes: conflitos relacionados à 

interpretação de quem é a responsabilidade sobre os danos causados aos 

produtos, no transporte e na fabricação. 
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2.7.6 Logística reversa: canal para a gestão dos resíduos de medicamentos 

 
Um dos mais importantes instrumentos da PNRS é a Logística Reversa. 

Pela PNRS 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:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente (SISNAMA), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária) e SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária), ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 

Os estados e municípios são responsáveis pela normatização e 

orientação dos estabelecimentos de saúde acerca do tratamento mais indicado a ser 

dado aos resíduos de medicamentos. No entanto, ressalta Falqueto e Kligerman 

(2012), a legislação ainda não é clara em relação às responsabilidades de cada um 

dos entes nas diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) com 

relação ao provimento de normas, assim como quanto à fiscalização do seu 

cumprimento. 

Sendo assim, a Lei N° 12.305/2010 define e distribui as responsabilidades 

para a gestão dos resíduos sólidos no país. De acordo com o capítulo 3, seção I, 

artigo 25, “O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos [...]” (BRASIL, 2010). 

Na visão da nova política, a gestão de resíduos implica não só na 

mudança radical nos processos de coleta e disposição final, mas, sobretudo, na 

redução da quantidade de resíduos a serem dispostos. Um dos pontos relevantes da 

Política que merece ser destacado é a consolidação do conceito de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
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consumidores e dos municípios que são os titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Sendo assim, a lei dividiu as responsabilidades entre o poder público, a 

iniciativa privada e a sociedade pela minimização do volume de resíduos sólidos e 

rejeitos gerados, bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e 

à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010a). 

Utilizando os conceitos mais modernos de sustentabilidade, a PNRS 

insere o cidadão como responsável não só pela disposição correta dos resíduos que 

gera, mas também por repensar e rever o seu papel como consumidor. O setor 

privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto 

dos resíduos sólidos, pela sua reincorporação na cadeia produtiva e pelas inovações 

nos produtos que tragam benefícios socioambientais, sempre que possível. Os 

governos federal, estaduais e municipais são responsáveis pela elaboração e 

implementação dos planos de gestão de resíduos sólidos, assim como dos demais 

instrumentos previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2013a). 

A correta destinação final dos resíduos de medicamentos utilizados pela 

população em nível domiciliar pode ser promovida pela logística reversa, onde este 

tipo de resíduo é restituído ao setor empresarial para destinação final 

ambientalmente adequada. 

O debate sobre a consolidação do recebimento de medicamentos em 

farmácias e drogarias, no Estado do Ceará, se inicia a partir da sanção da Lei Nº 

15.192 de julho de 2012, que responsabiliza os estabelecimentos que comercializam 

os medicamentos pelo recolhimento e destino final conforme publicado no Diário 

Oficial do Estado (CEARÁ, 2012).  

 

Art. 1º - As farmácias, as drogarias, as distribuidoras de medicamentos, os 
hospitais e demais unidades de saúde, em operação no âmbito do Estado do 
Ceará, disponibilizarão espaços adequados em seus estabelecimentos para 
receberem, em devolução, os medicamentos com data de validade vencida ou 
deteriorados e inservíveis ao uso pela população, evitando intoxicações com 
seu uso inadequado ou seu descarte indevido no meio ambiente.  
 
Art. 2º - Após sua devolução aos estabelecimentos referidos nesta Lei, os 
medicamentos serão acondicionados em embalagens separadas de outros 
tipos de lixo para o recolhimento pela coleta de resíduos sólidos das 
cidades e encaminhados para a destinação final adequada, observadas as 
disposições legais para o correto acondicionamento desses materiais. 
 
Art. 3º - Os espaços reservados para a recepção dos medicamentos 
devolvidos devem ser localizados em pontos de fácil acesso aos clientes e 
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consumidores dos estabelecimentos e identificados através de cartazes 
com os dizeres: 
"DEVOLVA AQUI OS MEDICAMENTOS VENCIDOS OU DETERIORADOS. 
EVITE INTOXICAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE." 

 

Em agosto de 2012, foi publicada a Lei orgânica N° 9.927 para o 

município de Fortaleza sobre o descarte de medicamentos vencidos e em desuso 

que traz responsabilidades para o comércio de medicamentos, conforme 

especificam os seguintes artigos (FORTALEZA, 2012): 

Art. 1°- É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas 
de distribuição de medicamentos darem destinação final e adequada aos 
produtos que estiverem sendo comercializados nas farmácias do Município 
de Fortaleza, que estejam com seus prazos de validade vencidos ou fora de 
condições de uso. 

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se farmácia as drogarias, o 
estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de 
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 
compreendendo o de dispensação e do atendimento privativo de unidade 
hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica, inclusive 
os postos de saúde.  

§ 2º Considera-se empresa de distribuição a distribuidora, as drogarias, o 
fornecedor de insumos e medicamentos aos estabelecimentos de 
manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatas, compreendendo o de 
dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de 
qualquer outra equivalente de assistência médica.  

§ 3º O distribuidor que fornecer insumos farmacêuticos, medicamentos e 
correlatos tem obrigação de recolhê-los, em conformidade com o prazo de 
vencimento do medicamento.  

§ 4º O distribuidor de insumos farmacêuticos, medicamentos e correlatos tem 
obrigação de fornecer caixas de coleta, onde a população poderá realizar o 
descarte dos medicamentos vencidos.  

Art. 2°- Caberá às farmácias, drogarias e congêneres a função de ponto de 
coleta à população, de medicamentos vencidos.  

Art. 3°- As farmácias informarão aos distribuidores e/ou fabricantes a lista de 
medicamentos que tenham seus prazos de validade vencidos, a fim de que 
sejam tomadas as medidas determinadas por esta Lei. 
Parágrafo Único - No prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento das informações de que trata o caput deste artigo, os fabricantes 
em relação às distribuidoras ou as empresas de distribuição de 
medicamentos em relação às farmácias providenciarão o recolhimento dos 
produtos para a destinação legalmente aplicável a cada caso, isentando as 
farmácias e drogarias de qualquer punição por parte da vigilância sanitária.  

Art. 4°- Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja 
posologia não possa ser inteiramente efetivada no prazo de validade ainda 
remanescente.  

Art. 5°- A inobservância dos dispositivos constantes na presente Lei sujeitará 
os infratores às penalidades previstas na Legislação Sanitária e Ambiental 
vigentes.  

Art. 6°- A atividade que tenha por objetivo a destinação final dos 
medicamentos vencidos ou fora de condições de uso, a ser exercida no 
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Município de Fortaleza, deve ser submetida a prévia análise e licenciamento 
ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de conformidade com as 
normas sanitárias vigentes. 

 

As referidas normas em relação ao descarte de medicamentos, não estão 

alinhadas com o novo marco regulatório trazido pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), pois não tratam da responsabilidade compartilhada. Um dos pontos 

relevantes da Política que merece ser destacado é a consolidação do conceito de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 

atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos municípios que são os titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Sendo assim, a lei da PNRS dividiu 

as responsabilidades entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade pela 

minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela 

redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010). 

Por mais que as referidas legislações específicas, elas não oferecem o 

mesmo tipo de informações e orientações para o consumidor final, que é classificado 

como aquele que faz uso de medicamentos em sua residência. O descarte efetuado 

por esse grupo é o que apresenta maior lacuna na legislação, uma vez que não há 

ordenamento jurídico brasileiro, normas e regulamentos específicos no que se refere 

ao manejo e gerenciamento desses resíduos (BOER; FERNANDES, 2011).  

O descarte dos resíduos de medicamentos realizado pelo consumidor 

final não encontra no ordenamento jurídico brasileiro normas e regulamentos 

específicos no que se refere ao manejo e gerenciamento desses resíduos. Em 

muitos países, os programas de recolhimento de medicamentos envolvem a parceria 

público-privada, com a responsabilidade compartilhada entre os setores 

(FALQUETO et al., 2010). 

 No entanto, em 20 de Junho de 2016, no Estado do Ceará, foi sancionada 

a Política Estadual dos Resíduos Sólidos que foi inspirada na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, onde se traz a responsabilidade compartilhada, termo ausente 

nas Leis Nº 15.192/2012 e N° 9.927/2012. Como inovação em relação à PNRS, ela 

traz como obrigatoriedade a implementação da logística reversa de medicamentos e 

outros insumos para a saúde como descrito no Art. 33 da referida Lei (CEARÁ, 

2016).  
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Art. 33. 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: 
 
I- agrotóxicos; 
 
II - pilhas e baterias; 
 
III - pneus; 
 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
 
VII - medicamentos e outros insumos para saúde. 
 
 
§ 9º O Poder Público e/ou a iniciativa privada deverão estabelecer 
estratégias de recebimento de medicamentos, com prazo de validade 
expirado ou não, provenientes de domicílios, a fim de possibilitar o 
tratamento ambientalmente correto dos mesmos. 

 

 

Existem obstáculos a serem superados em relação à logística reversa de 

medicamentos, tais como normatização, fiscalização, capacitação de pessoal e 

estrutura para a captação desse tipo de resíduo. Falta de pessoal treinado, alto 

custo dos processos de tratamento de resíduos, falta de articulação e estrutura de 

diferentes órgãos reguladores representam deficiências no gerenciamento de 

resíduos de medicamentos (FALQUETO et al., 2010; AURELIO; HENKES, 2015). 

Para o correto descarte de medicamentos vencidos é necessário preencher duas 

lacunas normativas: disposição adequada para os resíduos gerados nos domicílios e 

o tratamento mais adequado para as diferentes classes farmacêuticas (FALQUETO, 

KLIGERMAN, 2012). 
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Em 05 de setembro de 2016 a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT lançou a norma com os procedimentos corretos para o descarte seguro do 

medicamento. A NBR 16.457/2016 tem como título Logística reversa de 

medicamentos de uso humano vencidos e/ou desuso, essa norma prevê os 

requisitos aplicáveis às atividades de logística reversa de medicamentos, assim 

como estabelece os critérios para proteção e prevenção aos riscos associados ao 

descarte. O documento não trata, em nenhum momento, do resíduo produzido pela 

farmácia, mas apenas daquele que é descartado pelo consumidor, vale ressaltar que 

ela não tem força de lei, ela é como um guia orientador, que traz alguns conceitos e 

sistemáticas de recolhimento. 

A partir desse momento iniciam-se discussões sobre adequação dos 

estabelecimentos às determinações previstas, uma vez que não foram definidos 

critérios de como será realizado o transporte e o descarte destes medicamentos. A 

cidade de Fortaleza possui apenas um Centro de Tratamento de Resíduos que 

realiza o gerenciamento de resíduos sólidos por meio de tratamento de incineração. 

Enquanto única empresa que presta tal serviço em grande escala em âmbito 

estadual, há a necessidade de adequação de sua estrutura para atender a demanda 

da nova lei (MEDEIROS et al., 2014). Um dos grandes obstáculos para o 

cumprimento da Lei é a disputa pela não responsabilidade de custear o descarte 

correto destes resíduos (MEDEIROS et al., 2014).  

 

2.8 Sociedade do consumo e os riscos da automedicação  

 

Os medicamentos são essenciais na moderna intervenção terapêutica, 

sendo utilizados na cura e controle de doenças. Quando usados racionalmente 

trazem benefícios que afetam decisivamente os cuidados de saúde. A real 

necessidade de se utilizar um medicamento é motivada por fatores culturais, 

econômicos e políticos que resultam no aumento desse uso. Tais fatores têm 

contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo, tornando-a 

um problema de saúde pública (LEITE et al., 2008). 

Na sociedade de consumo, os produtos farmacêuticos romperam os 

limites da saúde e passaram a ser concebidos e disseminados como a solução de 

praticamente todos os aspectos do viver, seja na estética, no comportamento ou na 

qualidade de vida (VARGAS, 2014). 
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A falta de uma boa estrutura do sistema de saúde, a facilidade de 

aquisição desses medicamentos e o marketing farmacêutico geram um uso 

excessivo e consequentemente um acúmulo de tais produtos nas residências 

também conhecida como farmácia caseira (DALL´AGNOL, 2004). 

A venda livre de medicamentos e seu acúmulo nas residências são 

considerados como fatores de risco, uma vez que os usuários são incapazes de 

julgar os riscos potenciais do uso inadequado de tais produtos. Essa prática 

favorece a automedicação, que traz risco de intoxicação por ingestão acidental, 

alergias, perda da eficiência do medicamento pelo armazenamento indevido e, no 

caso dos antimicrobianos, provoca resistência bacteriana (FERREIRA et al., 2005; 

ARAÚJO-JÚNIOR; VICENTINI, 2007). 

Diversas razões são citadas na literatura para a prática da 

automedicação: a propaganda desenfreada e excessiva de determinados 

medicamentos, a má qualidade de oferta de fármacos, dificuldade e o custo elevado 

de se conseguir uma opinião médica, o não cumprimento da obrigatoriedade da 

receita médica, a carência de informações e instrução da população em geral, a falta 

de regulamentação e fiscalização daqueles que vendem e a falta de programas 

educativos sobre os efeitos nocivos da automedicação, além da facilidade de acesso 

a medicamentos devido ao número elevado de farmácias e drogarias são alguns dos 

motivos que levam as pessoas a utilizarem medicamento mais próximo 

(AUTOMEDICAÇÃO, 2001; SILVA et al., 2011; SILVA et al., 2013). Dessa forma, o 

uso indiscriminado de medicamentos tornou-se uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pela saúde no âmbito mundial. A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) regulamenta a venda e propaganda de medicamentos que 

possam ser adquiridos sem prescrição médica, sendo que não há regulamentação e 

nem orientação para aqueles que os utilizam (AUTOMEDICAÇÃO, 2001).  

A automedicação pode ser praticada de várias formas como adquirir o 

medicamento sem receita, compartilhar remédios com outros membros da família ou 

do círculo social, utilizar sobras de prescrições reutilizando antigas receitas e 

descumprir a prescrição, prolongando ou interrompendo precocemente a dosagem e 

o período de tempo indicado na receita (VILARINO et al., 1998; ARRAIS et al., 1997; 

ARAÚJO-JÚNIOR; VINCENTINI, 2007). 
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2.9 Descarte de medicamentos vencidos e não-utilizados 

  

Medicamentos são produtos que têm a finalidade prevenir, tratar, curar 

doenças ou aliviar os sintomas provocados por determinadas doenças (CHAVES, 

2014; SOUSA et al., 2012; TESSEROLLI et al., 2013). Alguns aspectos como forma 

de administração, armazenamento e prazo de validade são fundamentais para 

eficácia e segurança do tratamento e para que ocorra a ação esperada (KALINKE; 

MARTINS JUNIOR, 2014). 

No entanto, eles podem transformar-se num grande problema quando são 

acumulados nas residências, que geralmente armazenam esses medicamentos nos 

armários até perderem a validade ou então reutilizados por pacientes desatentos 

(BARCELLOS et al., 2011). O consequente descarte inadequado acontece quando 

seus prazos de validade se expiram ou não são mais utilizados (TESSEROLLI et al., 

2013).   

Vários autores têm listado diferentes fatores para o acúmulo de 

medicamentos nas residências, também chamada de farmácia caseira ou doméstica 

(ALVARENGA; NICOLETTI, 2010; MENDES et al., 2010; BARCELLOS et al., 2011; 

BUENO et al., 2009; TESSEROLLI et al., 2013; RIBEIRO; BINSFELD, 2013; 

KALINKE; MARTINS JUNIOR, 2014): 

 Incentivo da mídia através de propaganda; 

 Facilidade de aquisição; 

 A venda ou distribuição maior que a posologia para o tratamento; 

 Ausência de uma política de fracionamento de medicamentos pela rede 

farmacêutica; 

 A interrupção ou mudança de tratamento; 

 Distribuição de amostras-grátis para pacientes sem a necessidade ou a 

prescrição devida; 

 Erro na prescrição, bem como a forma incorreta de administração do 

medicamento. 

 

Apesar da Lei Nº 12.305/2010, a legislação existente para medicamentos 

se limita aos estabelecimentos de saúde e não engloba a população em geral, 

assim, apresentando maior lacuna na legislação e dificultando o entendimento sobre 



69 
 

os impactos decorrentes do descarte doméstico de medicamentos (GIL et al., 2007). 

Infelizmente, no Brasil existem poucos municípios que possui política pública de 

descarte de medicamentos (BARCELLOS et al., 2011). 

No entanto, não se pode culpar a sociedade pelo descarte indevido de 

medicamentos vencidos ou não utilizados. Pois, grande parte da população 

brasileira desconhece os riscos inerentes ao acúmulo de medicamentos vencidos e 

ao descarte indevido, ou até mesmo se considera desobrigada a assumir uma 

conduta apropriada com relação aos insumos gerados (BUENO; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009; GIL et al., 2007; KALINKE; MARTINS JUNIOR, 2014). 

As formas mais comuns de descarte de medicamentos nas residências 

são: lixo comum, pia e vaso sanitário. Em geral, quando descartados no lixo 

doméstico acabam em aterros e pode danificar o meio ambiente. Esses 

medicamentos também podem ser encontrados por destinatários não intencionais, 

incluindo crianças e animais, aumentando o risco de intoxicações, utilização indevida 

e abusiva (BERGEN et al., 2015; KALINKE; MARTINS JUNIOR, 2014).  

Medicamentos descartados nas pias e vasos sanitários são introduzidos 

nos cursos d´água que afetam a vida marinha, além de introduzir no lençol freático 

através do componente de lodo do processo de tratamento de águas residuais. 

Portanto, é fundamental que os medicamentos indesejados sejam eliminados de 

forma segura (BERGEN et al., 2015).Medicamentos descartados sem critérios 

geram um passivo ambiental de difícil recuperação do solo e da água contaminados 

(EICKHOFF, 2009; RIBEIRO; BINSFELD, 2013; BERGEN et al., 2015).   

Diante da problemática em questão, torna-se indispensável uma gestão 

de resíduos de medicamentos com o objetivo de reduzir o descarte inapropriado, 

além da implementação de estratégias para recolhimento e tratamento dos 

medicamentos vencidos ou em desuso, para que não sejam destinados ao lixo ou 

esgoto sanitário. Outra medida mitigadora é a promoção do uso racional e 

fracionamento dos medicamentos (FALQUETO; KLIGERMAN, 2013). 

 

2.10 Produção e consumo sustentável de medicamentos 

 

Os medicamentos usados de forma racional, do ponto de vista social e de 

saúde pública, contribuem para melhoria da saúde da população. Segundo orienta a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), há uso racional de medicamentos quando 
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“[...] pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, 

em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e 

ao menor custo para si e para a comunidade” (OMS, 1986).  

Todavia, o uso não racional de medicamentos, na maioria das vezes, leva 

ao descarte inadequado dos mesmos, impondo riscos consideráveis para a saúde 

humana e para o meio ambiente (HOPPE; ARAÚJO, 2012). Para Silva (2005) uma 

das alternativas para reduzir a quantidade de resíduos está na mudança do 

comportamento social, principalmente nos padrões de produção e consumo. Para 

amenizar os riscos de contaminação ambiental pelo descarte incorreto de 

medicamentos a melhor abordagem é a minimização da geração destes resíduos, 

por meio de prescrições racionais, adequação das embalagens aos tratamentos, 

dispensação adequada e cumprimento das prescrições por parte dos usuários 

(ROCHA, 2009; VARGAS, 2014).  

Uma medida que já é adotada em diversos países é a prática do 

fracionamento de medicamentos, que tem um importante papel para a promoção do 

uso racional dos mesmos, pois permite disponibilizar o produto adequado para uma 

finalidade terapêutica específica, em quantidade e dosagens suficientes para o 

tratamento. Isso evita que se mantenham sobras de medicamentos em casa, 

diminuindo a possibilidade de efeitos adversos e intoxicações derivadas da 

automedicação, e ainda, a não geração de resíduos por sobras de medicamentos 

(VARGAS, 2014). 

 

2.11 Programas de coleta de medicamentos de uso domiciliar 

 

A solução para o problema do acúmulo de medicamentos vencidos e em 

desuso nas residências passa por uma política de educação ambiental, com 

campanhas para a população, discutindo e mostrando a importância do descarte 

consciente de medicamentos em locais adequados. A maioria das campanhas de 

devolução de medicamentos existentes no Brasil e no mundo funciona com a 

implantação da logística reversa em suas atividades (HOPPE; ARAÚJO, 2012). 

Programas de coleta de medicamentos são serviços oferecidos por 

farmácias, que disponibilizam um sistema de gerenciamento de resíduos através do 

qual a população pode descartar seus medicamentos não usados ou vencidos 

gratuitamente e de forma segura. O processo inicia-se no usuário de medicamentos 
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que realiza o descarte dos medicamentos nos locais onde há pontos de coleta e 

armazenados em locais específicos até que sejam coletados por empresa 

especializada e com isso seja dada destinação final apropriada, seja por incineração 

ou em aterros de resíduos perigosos (MEDEIROS et al., 2014).  

Nas campanhas de coleta de medicamentos domiciliares, o custo de 

operação é um fator importante a ser considerado. Esse fator costuma ser uma das 

principais limitações que as farmácias encontram na implantação desse tipo de 

projeto. Programas de recolhimento de medicamentos descartados pela população 

possuem custo de implantação inicial (planejamento e infra-estrutura), e custos com 

administração contínua do programa, recursos humanos, transporte e eliminação 

dos medicamentos recolhidos. É importante considerar que, para o programa ser 

bem sucedido, deve atender toda a população e ter continuidade, e para isso, deve 

ser economicamente viável (MACKRIDGE; MARRIOTT, 2007).  

No trabalho de Falqueto et al. (2010) são sugeridas diretrizes para a 

implantação de um programa de recolhimento de medicamentos no Brasil, que 

envolve:  

 Co-responsabilidade na cadeia de fabricação e distribuição do medicamento;  

 Minimização de resíduos como estratégia;  

 Realização de programa piloto;  

 Investigação e classificação dos resíduos gerados;  

 Inter-setorialidade entre diferentes esferas do governo;  

 Campanhas de sensibilização e conscientização da comunidade. 

 

 

2.11.1 Iniciativas Brasileiras para Coleta de Medicamentos de Uso Domiciliar 

 

Segundo o levantamento realizado, observou-se que existem no Brasil 

algumas iniciativas pontuais na criação de programas de conscientização e 

recolhimento de medicamentos.   

 Programa de recolhimento de medicamentos da Unimed – Minas Gerais: 

O projeto prevê o recolhimento de medicamentos vencidos ou sem 

possibilidade para o consumo. Em menos de um ano de projeto, foram 

arrecadados 34 quilos de cápsulas, drágeas e comprimidos deixados pela 
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comunidade. Foi instalado um coletor na unidade administrativa por ter uma 

localização central (UNIMED, 2015). 

 Descarte correto de medicamentos: Programa em parceria com o 

laboratório Eurofarma, grupo Extra e Pão-de-açúcar. O programa consiste em 

conscientizar os clientes quanto ao consumo adequado e o descarte correto 

de produtos e alimentos e desde sua implantação já arrecadou cerca de 1,3 

toneladas de resíduos de medicamentos. O programa acontece em São 

Paulo (EUROFARMA, 2016).  

 Campanha traga de volta - O Conselho Regional de Farmácia (CRF) de 

Minas Gerais lançou a campanha, que tem contribuído de forma positiva para 

o descarte seguro de medicamentos e está presente nas cidades de Juiz de 

Fora, Barbacena, Lavras, Montes Claros, Uberaba, Uberlândia 

(ECOMEDICAMENTOS, 2016). 

 Descarte consciente: programa criado pelo Brasil Health Service (BHS), 

empresa de tecnologia e inovação em saúde, em parceria com a Droga Raia 

e a Medley. O programa acontece em São Paulo, Belo Horizonte, Limeira 

(SP), Rio de Janeiro, Niterói (RJ), Curitiba, Cascavel (PR), Cianorte (PR), 

Maringá (PR) e Umuarama (PR). Através do programa Descarte Consciente 

já foram descartadas mais de 39 toneladas de medicamentos em 231 

estações coletoras (CICLOVIVO, 2016).  

 

 

2.12 Problema de alocação 

 

Com a evolução do conhecimento e tecnologia, as atividades realizadas 

vêm se tornando cada vez mais complexas e mais numerosas, o que leva à 

necessidade de maior eficiência em soluções e decisões, tanto em tempo utilizado, 

quanto em qualidade. Várias destas atividades envolvem um número de variáveis e 

restrições que impossibilitam que uma pessoa as avalie completamente e sem 

auxílio computacional (SOARES, 2011). 

O Problema de Alocação (ou Problema de Designação) pode ser 

entendido como o problema de alocar n células de produção a n tarefas. O objetivo é 

de encontrar uma associação tal que a soma dos custos adotados seja minimizada, 

respeitando as restrições, de forma a atingir um valor ótimo do objetivo estabelecido. 
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Outra característica desse tipo de problema é que ele pode ser representado por um 

modelo de otimização em relação ao qual todas as relações matemáticas são 

lineares (CECILIANO, 2007). Para localizar os melhores pontos de coleta de 

medicamento em cada SER pode-se utilizar a modelagem matemática através da 

programação linear. 

 

 

2.12.1 Programação Linear 

 

A Programação Linear (PL) é o instrumento de Pesquisa Operacional 

mais comumente empregado na resolução prática de problemas decisórios objetivos 

e de certa complexidade. Em linhas gerais, a programação linear consiste na 

descrição de um sistema organizado com auxílio de um modelo matemático, e 

através da resolução deste modelo, encontrar a melhor solução. 

A Programação Linear visa fundamentalmente encontrar a melhor solução 

para problemas que tenham seus modelos representados por expressões lineares. A 

sua grande aplicabilidade e simplicidade devem-se a linearidade do modelo. A tarefa 

da PL consiste na maximização ou minimização de uma função linear, denominada 

Função objetivo, respeitando-se um sistema linear de igualdades ou desigualdades, 

que recebem o nome de Restrições do Modelo. As restrições determinam uma 

região a qual se dá o nome de Conjunto Viável, a melhor das soluções viáveis 

(soluções que pertencem ao Conjunto Viável), ou seja, aquela que maximiza ou 

minimiza a função objetivo, denomina-se Solução Ótima. O objetivo da Programação 

Linear é determinar a solução ótima (MARINS, 2011). O diagrama mostrado na 

Figura 4 observa-se as definições e interações entre estes componentes. 

A otimização dos processos é importante em qualquer área de 

conhecimento, visto que a sua finalidade é solucionar problemas que afetam o 

desempenho de algum setor. No geral, a otimização possui duas vertentes: a 

maximização e a minimização (SOARES, 2011; ALMEIDA et al., 2013). 
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Figura 4- Componentes do modelo de programação linear. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Moreira (2003). 

 
 

Para um sistema poder ser traduzido em um modelo de Programação 

Linear, deve possuir as características mostradas por Soares (2011): 

 

• Não Negatividade: “Deve ser sempre possível desenvolver dada atividade em 

qualquer nível não negativo e qualquer proporção de um dado recurso deve sempre 

poder ser utilizado. 

• Aditividade: Propriedade na qual o custo total é igual a soma das partes, ou seja, 

das parcelas de cada atividade, exemplificado como f(x + y) = f(x) + f(y) 

• Separabilidade: É possível identificar o custo específico de cada atividade; 

• Linearidade: Neste quesito, o Problema de Alocação claramente se encaixa, pois 

a relação entre a função objetivo e o custo é linear, de modo que, quanto maiores os 

custos das associações, maior será o resultado da expressão da função objetivo. 

Função objetivo  

Medida de efetividade como uma função matemática 

das variáveis de decisão. Maximiza ou minimiza uma 

medida de performance. 

Restrições  

Conjunto de equações lineares de igualdade ou 

desigualdade que as variáveis de decisão devem 

satisfazer. 

Variáveis de decisão  

Variáveis desconhecidas que serão 

determinadas pela solução do modelo. São 

variáveis contínuas e não-negativas. 

Parâmetros 

 Constantes ou coeficientes 

previamente conhecidos. 

Componentes 

Sujeito a 
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Na solução de problemas de otimização faz-se necessário o uso de 

modelagens e métodos aplicados à tomada de decisões e à resolução de 

problemas. Nesse contexto, a programação linear é uma técnica da pesquisa 

operacional importante, uma vez que ela mostra ao usuário qual a solução ótima 

para um dado problema, ou soluções que melhor se enquadre ao processo 

(ALMEIDA et al., 2013). 

Em busca de soluções ótimas os softwares são projetados com ênfase na 

confiabilidade dos resultados e na melhoria constante da interface gráfica a ser 

apresentada ao usuário. A vantagem do modelo de programação linear está na 

eficiência dos algoritmos de solução existentes, disponibilizando alta capacidade de 

cálculo, e podendo ser facilmente implementado até mesmo através de planilhas 

e/ou com auxílio de microcomputadores. Portanto, a programação linear envolve o 

planejamento de atividades para obter um resultado ótimo, isto é, um resultado que 

atinja o melhor objetivo especificado (de acordo com o modelo matemático) entre 

todas as alternativas viáveis (ALMEIDA et al., 2013; TIBURCIO  et al., 2015). 

Um modelo é uma ferramenta para se chegar a uma visão bem 

estruturada da realidade, ou seja, é uma representação simplificada de situações 

reais. A modelagem na pesquisa operacional, em geral, é composta por dois 

processos. Primeiro, o sistema real, com grandes especificidades e um número 

elevado de variáveis, é abstraído num modelo conceitual, em que apenas uma 

fração dessas variáveis é considerada. Depois, esse modelo conceitual é abstraído 

num modelo matemático ou de simulação, que procura representar satisfatoriamente 

o sistema. A modelagem matemática pode ser considerada como a arte de 

transformar problemas reais em problemas matemáticos, resolvê-los e, então, 

interpretar suas soluções na linguagem do mundo real. Uma modelagem eficiente é 

capaz de fazer previsão, tomar decisões, explicar e entender os problemas do 

contexto real (FEIJÓ et al., 2013). Um modelo não é igual à realidade, mas 

suficientemente similar para que as conclusões obtidas através da sua análise e/ou 

operação, possam ser estendidas à realidade, auxiliando a tomada de decisão de 

forma eficiente, além disso, a utilização de modelos facilita o processo de análise de 

decisão, pois permite a experimentação o que significa que uma decisão pode ser 

melhor avaliada e testada antes de ser efetivamente utilizada (LIMA et al., 2015).  

O modelo de programação linear que será utilizado neste trabalho para 

identificar a localização ótima de pontos de coletas de medicamentos na cidade de 
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Fortaleza, que envolve variáveis inteiras e binárias xij e yi  do tipo (0,1). Existem 119 

bairros em Fortaleza (n=119) e deseja-se instalar uma determinada quantidade de 

coletores de medicamentos nestes bairros (m=1, 2, 3 etc.) de forma a minimizar os 

custos de alocação e de transportes entre os bairros e estes pontos de coletas de 

medicamentos. Inicialmente definiremos as variáveis e os parâmetros do modelo de 

PL a ser utilizado: 

 

𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥𝑖𝑗 =   
1  𝑠𝑒 𝑜 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜 𝑗 é  𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖 

0 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                             
  

 

Variáveis de alocação: 

 𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑒 𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 é 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜 𝑖; 

𝑦𝑖 = 0 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜, 𝑖𝑠𝑡𝑜 é: 𝑜 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜 𝑖 𝑛ã𝑜 𝑣𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 

 

 

Uma vez definido as variáveis de decisão do modelo de PL, passamos a 

descrever os coeficientes tecnológicos do modelo: 

Sejam ainda: 

 

𝑛 = 119 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝑚 = 119 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒  𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 

𝑘 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑓𝑖 = 𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑏𝑎𝑖𝑟𝑟𝑜 𝑗 𝑎𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑖 

 

A formulação compacta do modelo de alocação capacitada como um modelo 

de PLI Programação Linear Inteira assume a forma (ANDERSEN, 1998; DANTZING, 

1963): 
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒   𝑑𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗 +   𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑦𝑖                              𝐴  

 

 

              𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 

 

 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

= 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1,…𝑚                                            𝐵  

 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑗=1

 ≤ 𝑚𝑦𝑖   𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1,… ,𝑛                                    (𝐶) 

 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑘    𝑐𝑜𝑚:                                                                 (𝐷) 

𝑦𝑖 ∈  0,1   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛   𝑒, 

𝑥𝑖𝑗  ∈  0,1   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 𝑛  𝑒 𝑗 = 1, … , 𝑚                 (𝐸) 

    

 

A equação (A) indica a função objetivo com duas componentes: a 

distância total a ser percorrida entre os bairros e os pontos de coleta e a outra 

componentes dos custos fixos 𝑓𝑖  que assumimos todos iguais a 1. 

A equação (B) assegura que cada bairro j deve ser atendido por um e 

somente um ponto de coleta. Já as restrições (C) indicam que cada ponto de coleta 

pode receber medicamentos de vários bairros. A equação (D) assegura a 

quantidade de pontos de coleta que o gestor público está disposto a instalar. As 

demais restrições configuram a integralidade das variáveis serem {0 ou 1}. 

A solução numérica do modelo acima de PLI é obtida através do algoritmo 

Simplex voltado para variáveis inteiras.                                                                       

É importante destacar que a solução do modelo pode ser obtida através 

de diversos softwares, tais como o LINDO, o SOLVER e o LINGO. 

O software LINDO (Linear, Interactive and Discrete Optmizer) foi adotado 

neste trabalho para resolução de modelos matemáticos de programação linear 

inteira. Suas versões disponíveis variam de acordo com a quantidade de restrições e 

variáveis, sendo a de maior extensão nomeada Extended (PRADO, 2007). 
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Outro software utilizado com frequência na PL é o SOLVER, executado a 

partir do Excel. Ele trabalha com um grupo de células relacionadas direta ou 

indiretamente com a fórmula na célula de destino. Ele ajusta os valores nas células 

variáveis que você especificar para produzir o resultado especificado por você na 

formula da célula de destino. Depois de montadas as fórmulas na planilha do Excel 

são necessárias indicar as funções objetivo, variáveis de decisão e restrições do 

modelo (ALMEIDA et al., 2013).  

O SOLVER tem se revelado muito conveniente para a resolução de 

pequenos e médios problemas de PL, visto que o Excel está disponível em 

praticamente todo computador. A problemática desse software é o fato dele não 

apresentar relatórios de erros relativos aos dados de entrada do modelo, o que o 

difere do LINDO®. 

LINGO® é uma outra ferramenta abrangente projetada para tornar a 

construção e resolução de modelos lineares e não lineares de forma mais rápida, 

mais fácil e mais eficiente. Ele trabalha casos de otimização utilizando a 

programação linear, ou não-linear e funciona de forma similar aos softwares citados 

acima, ou seja, é preciso entrar com o modelo matemático e inserir as informações 

necessárias (função objetivo, variável de decisão e restrição do modelo). Feito isso, 

é só executar a ferramenta „solve‟ e caso tenha sido inserido tudo de forma correta, 

o software abrirá uma janela com os resultados da modelagem (ALMEIDA et al., 

2013; TIBURCIO et al., 2015). Uma das vantagens da utilização do software LINGO 

é que o operador não precisa especificar ou carregar um solver separadamente, 

porque ele lê sua formulação e seleciona automaticamente o mais apropriado entre 

seu vasto conjunto de solvers, o que garante que o software tem uma maior 

capacidade de resolução de problemas variados. O LINGO possui uma interface de 

fácil acesso com o usuário e a linguagem utilizada não requer conhecimento 

avançado de informática (FEIJÓ et al., 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi iniciado com levantamento bibliográfico sobre descarte de 

medicamentos, onde foram consultadas as legislações e as normas técnicas 

vigentes, artigos científicos, dissertações e teses relacionadas ao tema. O estudo foi 

desenvolvido a partir de dados coletados mediante a aplicação de questionários 

semi-estruturado aplicados diretamente à população, às farmácias e drogarias, em 

distribuidoras localizadas na cidade de Fortaleza-CE e de indústrias farmacêuticas 

situadas no território nacional.  

No presente estudo também foi desenvolvida uma metodologia utilizando 

equações estatísticas e programação linear capaz de alocar pontos de coletas para 

medicamentos vencidos e em desuso de forma otimizada, uma vez que a 

quantidade de pontos de coletas em Fortaleza é restrita. 

 

 

3.1 Tipo e Método de Pesquisa  

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois utiliza técnicas padronizadas de 

coletas de dados, tais como o questionário e a observação sistemática visando a 

identificar e descrever características de determinada população ou fenômeno, além 

de contar a frequência da população, permitindo melhor visualização do processo 

estudado (GIL, 2008). Neste estudo busca-se observar os fatos, registrá-los, analisá-

los, classificá-los e interpretá-los.  

 

3.2 Coleta de dados 

 

Quanto ao procedimento de coleta de dados, a pesquisa que se 

caracteriza predominantemente a partir do levantamento de dados via instrumento 

de coleta padronizado (questionário ou roteiro), aplicado em contato direto com a 

população (amostra ou censo) cujo comportamento se deseja conhecer (FABRÍCIO, 

2012). Nesse tipo de estudo, em vez de se estudar a distribuição de 

comportamentos e atitudes de toda a amostra, esta, é dividida em vários grupos, de 

forma que possam ser determinadas as diferenças entre eles. São comparados os 
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comportamentos, opiniões, e atitudes de grupos de pessoas que são diferentes 

quanto à idade, grau de instrução, renda, etc.  

Para a obtenção dos dados foram aplicados questionários distintos: 

população residente no município de Fortaleza, farmácias, distribuidoras de 

medicamentos e indústria farmacêutica (Apêndices A, B, C e D). 

Para a aplicação do questionário à população residente em Fortaleza 

foram selecionados cinco pontos de concentração que compreendessem as seis 

SER. Os pontos de concentração selecionados foram os terminais de integração do 

Siqueira, Messejana, Papicu, Antônio Bezerra e Parangaba.   

Para a coleta de dados foi utilizado questionário padronizado (Apêndice 

A), contendo questões de fácil compreensão, previamente testado, baseado no 

trabalho publicado por Gasparini e colaboradores (2011), sendo composto por duas 

etapas. A primeira parte formada por questões objetivas relacionadas aos dados 

sociodemográficos e, a segunda, com questões objetivas e subjetivas referentes aos 

fármacos e seu descarte.  

A pesquisa foi realizada com 385 participantes selecionados 

aleatoriamente. Foram incluídos no estudo usuários de ambos os sexos, maiores de 

18 anos, sem distinções quanto à etnia, grau de escolaridade, níveis de renda ou 

estado civil. Esse espectro de amostra populacional atende aos critérios e 

necessidades estatísticas. 

A participação na pesquisa teve caráter voluntário e os respondentes 

foram informados previamente dos objetivos da pesquisa, da natureza sigilosa das 

informações, do resguardo do anonimato e da possibilidade de desistência do 

preenchimento do questionário a qualquer tempo, caso desejassem. 

O desenvolvimento da pesquisa teve o intuito de verificar o perfil 

sociodemográfico dos usuários de medicamentos residentes no município de 

Fortaleza e em cada uma das seis SER; avaliar o comportamento das pessoas ao 

adquirir e utilizar os medicamentos por conta própria, por prescrição médica e pelo 

marketing; além de traçar o panorama da consciência e consequências sobre o 

descarte incorreto dos medicamentos.  

A coleta de dados nas farmácias e drogarias no município de Fortaleza 

ocorreu com o preenchimento de 180 questionários semi-estruturados divididos por 

SER, onde foi verificado o tipo de resíduo gerado, a segregação, o 

acondicionamento, o tipo de coleta interna e externa, além da disposição final dos 
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resíduos gerados pelo estabelecimento. A escolha do estabelecimento para 

aplicação do questionário foi aleatória evitando as farmácias e drogarias de rede já 

participante da pesquisa. 

Para a coleta de dados das distribuidoras foi realizada pesquisa na 

internet para averiguar a quantidade de distribuidoras existente no município de 

Fortaleza. Foram identificadas 23 distribuidoras de medicamentos, onde o contato 

inicial foi realizado por telefone. Das 23 distribuidoras contatadas apenas duas 

responderam o questionário (Apêndice C), uma vez que muitos justificaram que não 

poderiam responder o questionário por não ser permitido revelar dados da empresa 

mesmo sendo para pesquisa acadêmica. O intuito de realizar a pesquisa com as 

distribuidoras foi verificar a existência da prática de retorno de medicamentos e os 

custos envolvidos no processo de logística reversa de medicamentos.  

Em relação à indústria farmacêutica foram identificadas, via internet, 80 

indústrias farmacêuticas no Brasil. Todas as empresas foram consultadas e 

receberam o instrumento de coleta de dados, no entanto, apenas duas empresas 

concordaram em participar da pesquisa respondendo o questionário apresentado no 

Apêndice D. A aplicação do questionário à indústria farmacêutica também foi 

verificar a existência da prática de retorno de medicamentos e os custos envolvidos 

no processo de logística reversa de medicamentos. 

 

3.3 Procedimentos de Tratamento dos Dados 

 

O tratamento dos dados primários coletados por meio dos questionários 

foi estatístico. As análises foram executadas pelo software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 22.0.  

Dado que as variáveis cujo relacionamento é abordado neste estudo são 

categóricas, foi realizado para as estimações de correlação o teste Qui-quadrado de 

Pearson que, como pontuado por Field (2009), é uma estatística baseada na idéia 

simples de comparar frequências observadas em certas categorias, com frequências 

que se espera conseguir nessas categorias ao acaso. Assim, a equação para se 

estimar a significância da correlação entre as variáveis usando o teste Qui-quadrado 

de Pearson (ou simplesmente, X2). 

O princípio básico do método de Qui-quadrado é comparar proporções, 

isto é, as possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para 
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um determinado evento e, assim, o teste é utilizado para verificar se a frequência 

com que um determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia 

significativamente ou não da frequência esperada (FÁVERO et al. 2009). 

A literatura reporta que ao tomar o teste Qui-quadrado como critério de 

teste o pesquisador trabalha com duas hipóteses, a Hipótese nula e a Hipótese 

alternativa. A hipótese nula (ou simplesmente H0), é aquela em que as frequências 

observadas não são diferentes das frequências esperadas, não existe diferença 

entre as frequências (contagens) dos grupos. Na hipótese alternativa, ao contrário, 

as frequências observadas são diferentes das esperadas. Então, o χ² calculado é 

obtido a partir dos dados experimentais, levando-se em consideração os valores 

observados e os esperados, tendo em vista a hipótese (FÁVERO et al. 2009).  

 

Ho: µ= µ0                                                                                                  (6) 

H1: µ ≠ µ0                                                                                                 (7) 

 

 

3.4 Cálculo Estatístico para Quantificação da Amostra 

 

Por meio da estatística descritiva dos dados procurou-se compreender as 

relações das variáveis em estudo. Para quantificar, de forma significativa, o número 

de indivíduos que serão entrevistados no município de Fortaleza, utilizou-se a 

amostragem aleatória, pois ela permite a aplicação de procedimentos de inferência 

estatística, os quais propiciam que os dados analisados possam ser revalidados com 

maior segurança para a população.  

Na abordagem estatística, quando a população considerada é extensa ou 

desconhecida, a determinação do tamanho de uma amostra aleatória simples, n, é 

obtida através da Equação 8: 

 

𝑛0 =
𝑍2 .𝑝.𝑞 .𝑁

𝑑2 . 𝑁−1 +𝑍2 .𝑝.𝑞
                                            (8) 
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Onde: 

𝑛0 = tamanho da amostra 

Z = abscissa da distribuição normal padrão 

p = estimativa da proporção da característica pesquisada no universo; q = 1 – p 

N = tamanho da população 

d = erro amostral 

 

Para a quantificação do tamanho da amostra para aplicação dos 

questionários da população e do número de farmácias a serem aplicados os 

questionários foram tomados os seguintes valores para as variáveis da Equação 8:  

 

Z: nível de confiança desejado de 95%. De acordo com a tabela da distribuição 

normal: 95% = 1,96.  

p: 0,5 (valor conservador considerando a maior variabilidade da população).  

d: será considerado um erro amostral de 5%. 

 

Como o município de Fortaleza está dividido em seis subpopulações 

(SERs), também foi determinada a quantidade de questionários por SER utilizando 

amostragem estratificada. 

De acordo com Pires (2006), o modelo de amostra estratificada deve ser 

utilizada quando se tem uma população onde as subpopulações não se surpepõem. 

Para dividir a amostra por estratos, deve-se aplicar a relação apresentada na 

Equação 9:    

 

 

𝑛𝑆𝐸𝑅 =
𝑛0 .𝑁𝑆𝐸𝑅

𝑁
                 (9) 

 

 

Onde: 

𝑛𝑆𝐸𝑅  = quantidade de questionário aplicado em cada regional; 

𝑛0 = tamanho da amostra calculada na equação 7; 

NSER = tamanho da população e quantidade de farmácias de cada SER; 

N= tamanho total da população 
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3.5 Alocação de coletores de medicamentos vencidos e em desuso 

 

A determinação de pontos de coletas de medicamentos é importante, uma 

vez que o descarte de medicamentos no lixo comum e na rede de esgoto é 

propiciado pelo pequeno número de pontos de coleta no país. No município de 

Fortaleza, até o presente momento, há apenas um ponto de coleta em uma farmácia 

de rede localizada no centro do município. Entende-se que para suprir a demanda 

da população são necessários mais pontos de coletas de medicamentos vencidos e 

em desuso.  

Para auxiliar na solução do problema de alocação em questão foi utilizado 

o software LINGO®
 onde a linguagem foi desenvolvida com o objetivo de resolver 

problemas de programação linear e não-linear, desde os mais simples até os mais 

complexos. A sua interface consiste em uma barra de menus, uma barra de 

ferramentas e do ambiente de programação do modelo. Os modelos implementados 

no LINGO® podem ser alterados facilmente de forma a atenderem a novas situações 

para uma tomada de decisão assertiva. 

Para utilizar essa ferramenta foram determinadas matrizes de 

proximidade, utilizando o software SPSS. Esta matriz é usada para medir o grau de 

similaridade entre os pares de variáveis através do cálculo de distância. A matriz 

proximidade de ordem (n x n) sumariza o grau de similaridade ou de não 

similaridade entre todos os indivíduos, ou populações, a serem agrupados. A 

distância euclidiana é a medida de distância mais utilizada para a análise de 

agrupamentos. Uma maneira de medir a similaridade é através do cálculo 

da Distância Euclidiana entre dois objetos (VINCINI, 2005). Ela é calculada com 

base no teorema de Pitágoras e generalizando para amostras contendo P espécies; 

a distância euclidiana é dada por: 

 

 

𝐷𝐴𝐵 =    𝑋𝐴𝐽 −𝑋𝐵𝐽   

𝑃

𝐽=1

 

 

 

 

(11) 



85 
 

Os dados utilizados para gerar a matriz de proximidade de cada regional 

foram: população, área, média de moradores, renda média, número de domicílios e 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de cada bairro (Apêndice E). Os dados 

obtidos por essas matrizes de proximidade foram inseridas na função objetivo, como 

descrita na equação 2.  

Após a determinação do número de pontos de coletas de cada SER, o 

modelo de PLI determinou a solução ótima, indicando os bairros de melhor 

localização para os coletores de medicamentos em cada SER, utilizando a 

metodologia descrita.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta etapa do trabalho serão apresentados os resultados obtidos 

através dos dados coletados da população do município de Fortaleza e sua 

subpopulação para avaliar a conduta da referida população sobre o uso e descarte 

de medicamentos de uso domiciliar, avaliar a conduta dos estabelecimentos 

farmacêuticos em relação à logística reversa de medicamentos, além de alocar os 

pontos de coletas que foram determinados pela metodologia proposta. 

 

4.1 Contextualização da área de estudo 

 

O município de Fortaleza está localizado no Estado do Ceará, sendo a 

quinta capital mais populosa do país e a segunda da Região Nordeste (BANDEIRA; 

LIMA, 2013). De acordo com os dados do censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2010, a cidade de Fortaleza é o 

principal centro urbano cearense, concentrando o maior contingente populacional do 

Estado, com uma população estimada em 2.452.185 habitantes, distribuídos numa 

área de aproximadamente 314,93 Km2, correspondendo a uma densidade 

demográfica de 7786,52 hab/km2, distribuídos em 119 bairros, representando 

29,01% da população cearense (IBGE, 2010).   

Visando uma melhor organização e planejamento municipal, no ano de 

1997 a prefeitura de Fortaleza dividiu a administração executiva da cidade em sete 

Secretarias Executivas Regionais, as SERs (SER I, SER II, SER III, SER IV, SER V, 

SER VI e a regional do centro). Distribuído entre essas regionais, o município conta 

com um total de 119 bairros. Os bairros presentes em cada SER são mostrados na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 - Bairros que compõe cada Secretaria Executiva Regional. 

 

SER Bairros 

I 

Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, 

Álvaro Weyne, Cristo Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, 

Carlito Pamplona, Pirambu, Farias Brito, Jacarecanga e Moura Brasil. 

II 

Aldeota, Cais do Porto, Centro, Cidade 2000, Cocó, De Lourdes, Dionísio 

Torres, Engenheiro Luciano Calvalcante, Guararapes, Joaquim Távora, 

Manuel Dias Branco, Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia 

do Futuro I e II, Salinas, São João do Tauape, Varjota, Vicente Pinzon. 

III 

Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, Bonsucesso, Bela 

Vista, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Olavo 

Oliveira, Padre Andrade, Parque Araxá, Pici, Parquelândia, Presidente 

Kennedy, Rodolfo Teófilo e Quintino Cunha. 

IV 

São José Bonifácio, Benfica, Fátima, Jardim América, Damas, Parreão, 

Bom Futuro, Vila União, Montese, Couto Fernandes, Pan Americano, 

Demócrito Rocha, Itaoca, Parangaba, Serrinha, Aeroporto, Itaperi, Dendê 

e Vila Pery. 

V 

Conjunto Ceará, Siqueira, Mondubim, Conjunto José Walter, Granja 

Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Genibaú, Canindezinho, Vila 

Manoel Sátiro, Parque São José, Parque Santa Rosa, Maraponga, Jardim 

Cearense, Conjunto Esperança, Presidente Vargas, Planalto Ayrton 

Senna e Novo Mondubim. 

VI 

Aerolândia, Ancuri, Alto da Balança, Barroso, Boa Vista (unificação do 

Castelão com Mata Galinha), Cambeba, Cajazeiras, Cidade dos 

Funcionários, Coaçu, Conjunto Palmeiras (parte do Jangurussu), Curió, 

Dias Macedo, Edson Queiroz, Guajerú, Jangurussu, Jardim das Oliveiras, 

José de Alencar (antigo Alagadiço Novo), Messejana, Parque Dois 

Irmãos, Passaré, Paupina, Parque Manibura, Parque Iracema, Parque 

Santa Maria (parte do Ancuri), Pedras, Lagoa Redonda, Sabiaguaba, São 

Bento (parte do Paupina) e Sapiranga. 

 

Fonte: Fortaleza (2014). Adaptado pelo autor, 2014. 
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De acordo com a Figura 5, o município de Fortaleza tem como limítrofes, 

ao norte o Oceano Atlântico, a oeste, o município de Caucaia, e ao sul os municípios 

de Maracanaú, Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Aquiraz (BANDEIRA; LIMA, 2013). 

No presente trabalho, a regional do centro foi integrada à SER II, uma vez 

que os dados das quantidades de farmácias fornecida pela Célula de Vigilância 

Sanitária e Ambiental existentes por regional, a SER centro está integrada à SER II, 

uma vez que essa regional foi desmembrada da SER II para melhor atender as 

necessidades, principalmente do comércio que se encontra nesta região 

(FORTALEZA, 2014). A Figura 5 mostra a distribuição dos bairros do município de 

Fortaleza por regionais.  
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Figura 5 – Distribuição dos bairros do município de Fortaleza por regional. 

Fonte: Fortaleza (2014). 
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As SER I, II e III possuem número de população semelhantes 

representando cada uma com 14% da população do município, no entanto a SER II 

tem mais bairros que a SER I e III. Na SER IV está concentrada 11,5% da população 

sendo composta por 20 bairros, no entanto, as SER V e VI possuem a mesma 

frequência de pessoas (22,1%), mas a quantidade de bairros são distintas, tornando 

os bairros da SER V mais populosa que a SER VI. A Tabela 5 mostra a distribuição 

da população por regionais, com seus respectivos bairros.  

 

 Tabela 5 – Distribuição da população por regionais no município de Fortaleza no ano de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: IBGE (2010). Elaboração: Autora, 2016. 

 

Os bairros que compõem a SER I estão localizados no extremo Oeste do 

município. A população dos bairros que compõem esta Regional representa cerca 

de 15% do total de habitantes da capital. O rendimento médio familiar mensal é de 

quase quatro salários mínimos. A principal atividade econômica da Regional é a 

indústria. Os bairros da SER I respondem por 9,23% do total de empregos formais 

existentes em Fortaleza (MOURA, 2015).  

A SER II abriga 14% da população do município de Fortaleza abrangendo 

o centro que tem uma secretaria executiva própria. Essa SER possui bairros com 

grande adensamento comercial e de serviços, responsáveis por elevada 

arrecadação municipal. Nela são concentrados 48,3% dos estabelecimentos que 

SER N° de Bairros População % 

I 15 363.912 14,8% 

II 21 363.406 14,8% 

III 16 360.551 14,7% 

IV 20 281.645 11,5% 

V 18 541.511 22,1% 

VI 29 541.160 22,1% 

Total 119 2.452.184 100% 
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geram empregos na capital. As principais atividades estão relacionadas ao setor de 

serviços, seguido pelo comércio (MOURA, 2015a).  

Os bairros localizados na referida regional possuem o segundo menor 

índice de analfabetismo dentre todas as regionais - ficando atrás da Regional IV - e 

a melhor renda média por família: 13,2 salários mínimos por mês. Os rendimentos 

mais elevados estão no Meireles: 28,6 salários mínimos e os piores rendimentos, 

assim como os piores índices de analfabetismo da Regional, estão nos bairros Cais 

do Porto, Praia do Futuro e De Lourdes (MOURA, 2015a).  

Os bairros da SER III concentram cerca de 15% da população do 

Município sendo constituída por 16 bairros. Ela possui o terceiro menor índice de 

analfabetismo entre as regionais, e ocupando a quarta colocação em relação aos 

rendimentos familiares, com ganhos médios de 4,6 salários mínimos. Parquelândia é 

o bairro com maior rendimento médio, por família, enquanto Autran Nunes é o bairro 

de menor renda média por família da Regional (MOURA, 2015b).  

A SER IV abrange 19 bairros e sua população é a menor entre as seis 

Regionais. A renda média dos chefes de família é de 5,62 salários mínimos 

(MOURA, 2015c). O bairro com melhor média de renda é Fátima, enquanto o bairro 

Aeroporto apresenta a pior média de renda da regional, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).   

A SER V é a Regional mais populosa, mas também a mais pobre da 

capital, com rendimentos médios de 3,07 salários mínimos. Na SER V encontra-se a 

parte do município com segundo maior índice de analfabetismo (17,83%), inferior 

apenas ao registrado pela SER VI (MOURA, 2015d).  

A SER VI tem uma área de 13.492,50 ha, sendo que 1,83% (246,31 ha) 

desse total é ocupado por praças, áreas verdes, áreas livre e parques.  A Regional 

atende diretamente aos moradores de vinte e nove bairros e ocupa uma área que 

corresponde a 42% do território de Fortaleza. Desde 2005, a Regional conta com 

duas unidades de conservação, o Parque Natural Municipal das Dunas de 

Sabiaguaba e a Área de Proteção Ambiental (APA) da Sabiaguaba.  

Essa regional possui o maior índice de analfabetismo e ocupa a terceira 

colocação em relação à renda familiar média mensal, com 4,67 salários mínimos, 

abaixo das regionais II e IV. A principal atividade econômica é a de serviços e nela 

se concentram 10,2% dos empregos formais de Fortaleza (MOURA, 2015e).  
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4.1 Cálculo da amostra para a população 

 

O cálculo da amostra para a população foi realizada tanto para o 

município de Fortaleza como por regional, utilizando os dados populacionais do ano 

de 2010 relatados na Tabela 5. 

 

𝑛0 =
1,962. 0,5. 0,5. 2452185

0,052.  2452184 + 1,962. 0,5 .0,5
 

 

𝑛0 = 385 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣í𝑑𝑢𝑜𝑠     

 

Portanto, para que a população envolvida pelas entrevistas seja 

representativa foram aplicados os questionários com 385 indivíduos no município de 

Fortaleza. A quantidade de questionários para cada SER utilizando a Equação 8 é 

apresentada na Tabela 6. 

 

            Tabela 6 – Quantidade de questionário aplicado em cada SER no ano de 2015. 

Secretaria Executiva Regional Quantidade de questionários 

I 57 

II 57 

III 57 

IV 44 

V 85 

VI 85 

Total 385 

                 

                  Fonte: Autora, 2016. 

 

 

4.2 Caracterização da população do município de Fortaleza 

 

A caracterização da população do município de Fortaleza foi realizada 

mediante a aplicação direta de 385 questionários aleatórios no município de 

Fortaleza.   
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4.2.1 Análise do perfil sociodemográfico 

 

 Faixa etária 

 

Em relação à faixa etária, a um nível de significância de 5%, os resultados 

obtidos indicam diferença estatísticamente significativa (p<0,05) em todos dos 

grupos avaliados, fato que confirma que não há semelhança entre cada grupo 

avaliado de cada SER em função da faixa etária (Tabela 7).  

Com a pesquisa observou-se que a população é composta por mais 

jovens que idosos, sendo a faixa etária predominante dos entrevistados no município 

de Fortaleza está compreendida entre 18 a 25 anos (41,3%); já a população idosa 

foi menor representada com 4,7%. De acordo com o estudo de , os idosos é a parte 

da população que mais consome medicamentos. No ano de 2010 no município de 

Fortaleza é de baixa frequência como mostra a pirâmide etária fornecida pelo IBGE 

(Figura 7). No entanto, como a população atual do município de Fortaleza é 

composta, em sua maioria, por jovens estima-se que o consumo de medicamentos, 

quando estes forem idosos, aumentará significativamente no município. 

 

Figura 6  – Frequência da faixa etária da população entrevista no município de Fortaleza em 2015. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

41%
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Ao comparar as frequências obtidas em cada faixa etária com os dados 

da pirâmide etária fornecida pelo IBGE (2010), observa-se que os resultados obtidos 

na pesquisa corroboram, pois a população jovem tem predominância nas demais 

faixas etárias e a frequência diminui na medida em que a população vai 

envelhecendo (Figura 7).  

 

Figura 7 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade em Fortaleza, no ano de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

A faixa etária compreendida entre 18 a 25 anos também foi predominante 

na SER I (42,1%), SER II (35,1%), SER IV (36,4%) e SER V (63,5%). A faixa etária 

de 26 a 35 anos foi predominante na SER III (44,8%) e na SER VI (41,2%). Nota-se 

também que a população idosa apresenta menor expressividade em todas as SER. 

O resultado total da pesquisa pode ser observado na Tabela 7. 
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  Tabela 7 – Caracterização da amostra em função da faixa etária de cada SER e do município de Fortaleza no ano de 2015.  

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,001 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 

Faixa etária 
Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

18 a 25 24 42,1 20 35,1 15 25,9 16 36,4 54 63,5 30 35,3 159 41,3 

26 a 35 5 8,8 19 33,3 26 44,8 10 22,7 13 15,3 15 41,2 107 27,8 

36 a 50 18 31,6 7 12,3 16 27,6 11 25 13 15,3 11 12,9 76 19,7 

51 a 65 6 10,5 6 10,5 1 1,7 4 9,1 3 3,5 5 5,9 25 6,5 

>65 4 7 5 8,8 0 0 3 6,8 2 2,4 4 4,7 18 4,7 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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 Gênero 

 

Em relação ao gênero, verifica-se diferença estatísticamente significativa 

na SER I (p<0,05). No entanto nas demais SER e a nível de Fortaleza, não houve 

diferença estatística (p>0,05) a uma significância de 5%, comprovando que há 

homogeneidade entre os grupos em função do gênero (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Resultado do teste do Qui-quadrado em função do gênero para as seis SER e para o 

município de Fortaleza. 

 

Gênero Qui-quadrado p-valor 

SER I 6,333 0,016 

SER II 1,421 0,289 

SER III 1,724 0,237 

SER IV 0,961 0,880 

SER V 1,020 0,363 

SER VI 0,953 0,386 

Fortaleza 0,938 0,359 

                           

              Fonte: Autora, 2016. 

 

No município de Fortaleza foram entrevistados 52,5% participantes do 

gênero masculino e 47,5% do gênero feminino. O gênero masculino foi 

predominante nas SER I (66,7%), II (57,9%) e III (58,3%), enquanto o feminino foi 

predominante nas SER IV (52,3%), V (54,1%) e VI (55,3%). Os dados obtidos são 

mostrados na Figura 8. 
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Figura 8 – Caracterização da amostra em função do gênero no município de Fortaleza e em 

cada SER no ano de 2015.  

 

   

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

 

 Grau de instrução 

 

Nos grupos avaliados na presente pesquisa, em relação ao grau de 

instrução, a uma significância de 5%, indicou-se diferença estatísticamente 

significativa (p<0,05) em todos os grupos, mostrando que diferem entre si. 

Os dados apresentados na Tabela 9 mostram que a escolaridade 

predominante é o ensino médio em todos os grupos analisados. No município de 

Fortaleza, 35,1% da população entrevistada possui o ensino médio completo e 

31,7% possuem ensino médio incompleto. O segundo mais expressivo grau de 

instrução é o ensino fundamental, sendo que 8,1% dos entrevistados possuem o 

ensino fundamental incompleto e 7,0% possuem o mesmo ensino completo. Sendo 

que 6,8% não concluíram o ensino superior e 6,5% têm o ensino superior completo. 

A quantidade de analfabetos entrevistados no município de Fortaleza foi de 4,9% 

Figura 9. 
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Figura 9 – Distribuição do grau de instrução do município de Fortaleza no ano de 2015. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Ao analisar os subgrupos, observa-se que a SER I e V possuem 

distribuição similar ao município de Fortaleza. Já na SER II, observa-se que foram 

mais entrevistados analfabetos (12,3%) do que pessoas com nível superior (10,6%). 

No entanto, na SER III o índice de analfabetos entrevistados foi nula e na SER IV a 

quantidade de pessoas com esse grau de instrução foi expressiva (11,4%) e na SER 

VI ocorreu o inverso houve mais entrevistados com nível superior (20,0%) do que 

analfabetos (3,5%).  

Analfabeto Fundamental 
incompleto

Fundamental 
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Médio 
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Tabela 9 – Caracterização do grau de instrução da população do município de Fortaleza e de cada SER no ano de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Grau de instrução 
Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Analfabeto 3 5,3 7 12,3 0 0 5 11.4 1 1,2 3 3,5 19 4,9 

Fund. Incompleto 6 10,5 3 5,3 2 3,4 3 6,8 8 9,4 9 10,6 31 8,1 

Fund. Completo 4 7,0 3 5,3 7 12,1 1 2,3 5 5,9 7 8,2 27 7,0 

Méd. incompleto 24 42,1 12 21,1 9 15,5 11 25,0 48 56,5 18 21,2 122 31,7 

Méd. completo 12 21,1 26 45,6 35 60,3 17 38,6 15 17,6 31 36,5 135 35,1 

Sup. Completo 1 1,8 5 8,8 3 5,2 6 13,6 3 3,5 8 9,4 26 6,8 

Sup. Incompleto 7 12,3 1 1,8 2 3,4 1 2,3 5 5,9 9 10,6 25 6,5 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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 Renda 

 

A partir dos dados da Tabela 10, observa-se que não há diferença 

significativa estatísticamente na renda média da população da SER I, uma vez que o 

valor de p>0,05. No entanto, as demais SER e no município de Fortaleza houve 

diferença estatística (p<0,005), o que implica que os grupos são diferentes em 

relação à renda média. 

Na pesquisa foi investigado sobre a renda média individual de cada 

participante e foi observado que no município supracitado 42,6% classificam sua 

renda como baixa, 54,8% afirmam que a renda é média e 2,6% dos entrevistados 

classificam como alta no município de Fortaleza. A distribuição da renda média do 

município de Fortaleza é mostrada na Figura 10. 

 

Figura 10 - Distribuição da renda média da população de Fortaleza no ano de 2015. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Quando se comparam os subgrupos, observa-se que a renda média é 

predominante nas SER I (56,10%), SER II (64,9%), SER III (53,4%), SER IV (61,4%) 

e SER V (54,1%). A predominância na SER VI foi da renda baixa (50,6%). Os 

resultados são mostrados na Tabela 10.  
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  Tabela 10 – Distribuição da renda média da população de Fortaleza e de cada SER do município no ano de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,427 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Renda média 
Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Baixa 25 43,9 19 33,3 25 43,1 15 34,1 37 43,5 43 50,6 164 42,6 

Média 32 56,1 37 64,9 31 53,4 27 61,4 46 54,1 39 45,9 211 54,8 

Alta 0 0 1 1,8 2 3,4 2 4,5 2 2,4 3 3,5 10 2,6 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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4.3.2 Análise do comportamento da população na aquisição, 

acondicionamento e uso dos medicamentos 

 

Analisando os dados do teste estatístico Qui-quadrado, observa-se que 

há diferença estatísticamente significativa no município de Fortaleza e em suas 

subpopulações, uma vez que o valor de p<0,05, logo, não há semelhança entre os 

grupos em função da presença de medicamentos na residência do entrevistado 

(Tabela 11). 

Inicialmente foi levantada a presença de medicamentos nas residências e 

foi constatado que 80,3% dos entrevistados no referido município possuem esses 

produtos em casa e apenas 19,7% não os possuem. Em relação às SERs observa-

se que os resultados são expressivos, pois 82,5% a população residente na SER I, 

84,2% da SER II, 89,7% da SER III, 72,2% da SER IV, 77,6% da SER V e 76,5% da 

SER VI têm medicamentos em sua residência (Figura 11 e Tabela 11). Com o 

resultado da pesquisa ficou evidente a existência de um estoque domiciliar, também 

conhecida como farmácia caseira.  

 

 

Figura 11 – Frequência da população entrevistada que possui medicamentos em sua residência. 

 

 

        Fonte: Autora, 2016. 

 

 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza
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Sim Não



103 
 

Resultados expressivos foram encontrados nas pesquisas realizadas por 

Gasparini et al. (2011) e também por Daniel e Guarido (2009), onde 92,75% e 98% 

dos entrevistados possuem medicamentos em casa, respectivamente.  

A facilidade de aquisição de medicamentos pode ser a causa da elevada 

porcentagem de pessoas que possuem medicamentos em seus domicílios, uma vez 

que muitos medicamentos de uso comum como os analgésicos e antitérmicos estão 

disponíveis em farmácias, drogarias e supermercados, podendo ser obtidos sem a 

necessidade de receita médica (AUTOMEDICAÇÃO, 2001). 

Em pesquisas sobre esse tema em outros países, encontraram-se 

medicamentos armazenados em todas as 219 residências selecionadas para a 

pesquisa na Jordânia (ABUSHANAB et al., 2013). Entre a população urbana e rural 

da Sérvia, verificaram-se farmácias caseiras entre 89,8% da população urbana e 

89% da população rural (KUSTURICA et al., 2012). No Iraque, verificou-se que 94% 

dos domicílios possuíam medicamentos estocados (JASSIM, 2010), o que 

demonstra que o armazenamento de medicamentos também é um hábito entre 

diversas culturas. Alguns fatores têm sido associados à presença de medicamentos 

encontrados em domicílios. Abushanab et al. (2013) verificaram correlação positiva 

entre o número de medicamentos em domicílios e o tamanho da família, renda e 

nível educacional do pai e da mãe. Jassim (2010) verificou que entre as famílias que 

possuíam educação universitária ocorria maior cumprimento da dosagem, 

automedicação e uso de medicamentos de venda livre, além de menor 

armazenamento de medicamentos vencidos. 
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Tabela 11 – Frequência da presença de medicamentos na residência da população de Fortaleza e suas subpopulações no ano de 2015. 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 

Possui medicamentos 

em casa? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 47 82,5 48 84,2 52 89,7 32 72,2 66 77,6 65 76,5 309 80,3 

Não 10 17,5 9 15,8 6 10,3 12 27,3 19 22,4 20 23,5 76 19,7 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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A pesquisa também avaliou a forma de acondicionamento dos 

medicamentos nas residências e foi utilizada como parâmetro a presença de bula 

junto do medicamento, facilidade de acesso das crianças aos medicamentos e a 

observância do aspecto e data de validade dos medicamentos antes do uso.  

Em relação à presença de bula com o respectivo medicamento foi 

constatado que as SER II, IV e VI são homogêneas em relação à essa questão e as 

demais SER e o município de Fortaleza são heterogêneos (Tabela 12).  

Foi verificado que 40,3% dos entrevistados no município de Fortaleza 

guardam todos os medicamentos com a bula, 23,1% não guardam os medicamentos 

com a bula e 36,6% guardam somente algumas bulas com o medicamento (Tabela 

12). Quando se compara o resultado obtido de cada SER, observa-se que a 

população residente na SER I é a que mais guarda medicamentos com a respectiva 

bula (57,9%) e os moradores da SER II são os que possuem maior deficiência em 

guardar os medicamentos com a bula, pois 28,1% não realizam essa prática. Sendo 

que 63,8% dos entrevistados da SER III guardam somente alguns medicamentos 

com a bula. O resultado completo é mostrado na Tabela 12.   

Quando se comparam os resultados do município de Fortaleza com 

outros municípios, observa-se que houve diferença nos resultados, pois no estudo 

de Bueno et al. (2009), no município de Injuí-RS, 79% dos entrevistados não 

possuíam bula nos medicamentos e no relato de Gasparini et al. (2011), no 

município de Catanduva-SP, apontou que 65,85% dos entrevistados relataram 

possuir medicamentos sem bula. 

A importância da bula é que ela descreve, de forma mais detalhada, as 

informações necessárias para a utilização mais segura do produto pelo paciente 

(ANVISA, 2010). O resultado mostra que grande parte da população não reconhece 

a importância da bula como fonte de informação escrita, pois nela são fornecidas 

informações sobre ação esperada do medicamento, contra-indicações, ação 

esperada do medicamento, prazo de validade, cuidados de administração, 

interrupção do tratamento, reações adversas, ingestão concomitante com outras 

substâncias e contra-indicações.  
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Tabela 12 – Resultado do questionamento sobre a presença de bula junto com o respectivo medicamento no município de Fortaleza e das 

subpopulações no ano de 2015.   

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,640 0,000 0,232 0,004 0,371 0,000 

Há presença de bula 

com o medicamento? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 33 57,9 22 38,6 11 19 20 45,5 41 48,2 28 32,9 155 40,3 

Não 10 17,5 16 28,1 10 17,2 11 25 19 22,4 23 27,1 89 23,1 

Somente algumas 14 24,6 19 33,3 37 63,8 13 29,5 25 29,4 34 40 141 36,6 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2015. 
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Um dos perigos domésticos para as crianças são a facilidade de 

encontrar medicamentos e sua possível ingestão, desta forma, causando sérios 

acidentes domésticos. 

Com o intuito de verificar a possibilidade desse acontecimento nas 

residências da população da capital cearense, foi questionado aos participantes se 

os medicamentos que há na residência estão ao alcance das crianças, caso haja 

criança no domicílio. Os dados também apontam que, em nível de município, 90,6% 

dos participantes não deixam os medicamentos ao alcance de crianças, mas ainda 

existe uma minoria (9,4%) que admite o descuido de deixar tais produtos ao alcance 

das crianças. Resultados acima de 10% da população que deixam os medicamentos 

ao alcance de crianças foram encontrados nas SER I (10,5%), IV (15,9%) e VI 

(12,9%) (Tabela 13). Os resultados mostram que a maioria da população tem 

consciência de que os medicamentos oferecem riscos às crianças e que devem ficar 

longe delas, evitando-se possíveis acidentes. A análise do teste qui-quadrado 

mostra diferença estatisticamente significativa (p<0,05) em todos os grupos 

analisados, mostrando que há diferença entre os grupos em estudo. 

Resultado semelhante foi encontrado no trabalho de Gasparini e 

colaboradores (2011), onde 89,75% dos entrevistados consideram o local em que 

armazenam os medicamentos não estão ao alcance das crianças. 

De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

farmacológicas da Fundação Oswaldo Cruz, foram registrados no Brasil mais de 80 

mil casos de intoxicações e, em quase 25% das notificações, as vítimas tinham até 5 

anos. Os medicamentos estão em primeiro lugar no ranking de intoxicação e entre 

os principais agentes tóxicos destacam-se os medicamentos (35%), os 

domissanitários (18%) e os produtos químicos industriais (9%) (BRASIL, 2005b). 

Essas intoxicações são decorrentes de situações facilitadoras, das características 

peculiares às fases de desenvolvimento da criança e do pouco incentivo às medidas 

preventivas (LOURENÇO et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2008). 
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Tabela 13 – Resultado do questionamento à população sobre a facilidade do acesso dos medicamentos às crianças no ano de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Os medicamentos estão 

ao alcance das crianças? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 6 10,5 1 1,8 3 5,2 7 15,9 8 9,4 11 12,9 36 9,4 

Não 51 89,5 56 98,2 55 94,8 37 84,1 77 90,6 74 87,1 349 90,6 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Observar o aspecto do medicamento é muito significante para garantir 

que este não esteja em degradação visível (FANHANI et al. 2006). Uma vez que 

fatores como temperatura, presença de oxigênio, luz solar, radiação e umidade 

podem modificar o teor do fármaco (BUENO et al., 2009). 

Os participantes da pesquisa foram questionados sobre o costume de 

verificação do aspecto e do prazo de validade dos medicamentos antes do consumo. 

O resultado da pesquisa constatou que 82,6% dos entrevistados, afirmaram verificar 

a aparência e prazo de validade dos medicamentos antes do consumo e 17,4% não 

possuem esse hábito. Os resultados foram similares quando se analisam os 

subgrupos: a SER II (78,9%) obteve a maior quantidade de habitantes que verificam 

o aspecto e prazo de validade dos medicamentos antes do uso dos mesmos. No 

entanto, a população residente da SER VI obteve o menor resultado, com 72,9% 

(Figura 12). Mesmo que a maioria da população do município de Fortaleza observa 

o aspecto e data de vencimento do medicamento, ainda há uma parcela que não faz 

essa verificação, que muitas vezes não acontece por falta de conhecimento da 

população, necessitado de campanha de conscientização. Durante a aplicação do 

questionário percebeu-se que as pessoas estão mais conscientes da importância de 

se verificar o prazo de validade dos medicamentos.  

 

Figura 12 - Resultado do questionamento à população sobre a observância da aparência e data de 

validade do medicamento antes do consumo no ano de 2015. 

 

   Fonte: Autora, 2016. 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza

78,9

89,5 87,9
81,8

87,1

72,9
82,6

21,1

10,5 12,1
18,2 12,9

27,1
17,4

Observa aparência e a data de validade do medicamento antes de utilizá-lo?

Sim Não
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Analisando o resultado do teste estatístico, observa-se que os grupos 

diferem entre si também, uma vez que há diferença estatística significativa (p<0,05). 

Os resultados são mostrados na Tabela 14.       

Quanto ao comportamento de verificar o prazo de validade, resultados 

similares foram encontrados nos trabalhos de Vaz et al. (2011), onde 90% dos 

entrevistados verificam a prazo e de validade dos medicamentos e 82,3% dos 

entrevistados de Gasparini e seus colaboradores (2011) também realizam tal prática. 

Os medicamentos que não estiverem mais em condições de uso, sejam 

por expiração da validade, ou más condições de armazenamento correspondem a 

um grupo de resíduos que se deterioram logo após a sua data de validade e em 

condições de armazenamento não recomendadas pelo fabricante, até mesmo antes, 

devido a perda de suas propriedades. Se um medicamento contém um ou mais 

substâncias tóxicas são considerados resíduos químicos perigosos (ALVES, 2007; 

SILVA, 2012). 

A data de validade é uma aplicação e interpretação dos conhecimentos 

obtidos a partir de estudos de estabilidade. Esta pode ser definida como a 

capacidade de uma formulação, em um sistema de embalagem e lacre especifico, 

de manter-se dentro de suas especificações físicas, químicas, microbiológicas, 

terapêuticas e toxicológicas (SILVA, 2012). 

A estabilidade de uma formulação está ligada às misturas que são 

realizadas com seus respectivos excipientes, ou veículos, mas também depende de 

interação entre ambos, face as condições que são submetidos (RIBEIRO, 2010). 

Não é apenas a data de validade de um medicamento que garante a sua 

estabilidade, mas condições de armazenamento, exposição a luz solar, temperatura 

e umidade também permitem a sua conservação. As más condições de 

armazenamento podem trazer modificações indesejáveis, alterando propriedades de 

desagregação e dissolução (SILVA, 2012). 
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Tabela 14 – Resultado do questionamento à população sobre a observância da aparência e data de validade do medicamento antes do consumo no 

ano de 2015. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Observa aparência e a data 
de validade do medicamento 
antes de utilizá-lo? 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Freq. 
Abs 

Freq. 
Rel 

Sim 45 78,9 51 89,5 51 87,9 36 81,8 74 87,1 62 72,9 318 82,6 

Não 12 21,1 6 10,5 7 12,1 8 18,2 11 12,9 23 27,1 67 17,4 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 
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4.2.2 Avaliação do consumo de medicamentos por conta própria, por 

prescrição e pelo do marketing farmacêutico 

 

A estatística do teste qui-quadrado mostra que os dados obtidos na 

população da SER II sobre aquisição de medicamentos sem prescrição médica não 

apresenta diferença estatísticamente significativa. No entanto nos demais subgrupos 

avaliados houve diferença estatística (p<0,05), indicando diferença entre os grupos 

(Tabela 15). 

Para avaliar o índice da automedicação pela população, foi indagado se o 

respondente já havia adquirido medicamentos sem prescrição médica, pois 

segundo, Musial e colaboradores (2007), a automedicação é definida como ato de 

administrar remédio sem prescrição médica, sendo que a seleção e o uso de 

medicamentos são realizados por indivíduos inaptos. Essa prática pode acarretar 

diversos riscos potenciais, tais como: auto-diagnóstico incorreto, demora na procura 

de aconselhamento médico, quando necessário, interações medicamentosas 

perigosas, forma incorreta de administração, dosagem incorreta, escolha incorreta 

da terapia, mascarando uma doença grave e risco de dependência (RUIZ, 2010). 

 Dos entrevistados, 78,2% responderam que já compraram medicamentos 

sem prescrição médica, enquanto que 21,8% disseram não realizar a prática da 

automedicação. Observando os dados das subpopulações, verifica-se que as 

populações residentes nas SER II e IV possuem menores índices de aquisição de 

medicamentos sem prescrição, com 63,2% e 65,9%, respectivamente. A população 

residente na SER V possui maior índice de automedicação, pois 87,1% dos 

entrevistados dessa SER realizam essa prática. Os valores obtidos na pesquisa para 

a automedicação são valores relativamente elevados que necessitam de atenção 

especial, por causa da consequência que ela acarreta à população (Figura 13). 
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Figura 13 – Frequência da aquisição de medicamentos sem prescrição médica no ano de 2015 em 

Fortaleza. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Resultado semelhante foi encontrado no município de Aguaí-SP, onde 

73,7% dos entrevistados praticam a automedicação e apenas 26,3% procuram 

orientação médica (MARTINS; SILVA, 2015). No município de Vassouras-RJ no 

estudo de Silva e colaboradores (2005) foi constatado que 79,4% dos participantes 

da pesquisa afirmaram ter consumido pelo menos um medicamento sem prescrição, 

nos últimos três meses anteriores à realização da pesquisa.  

A prática da automedicação e do acúmulo de medicamentos em domicilio 

é muito utilizada pela população brasileira, sendo que este fator pode representar 

um agravante na possibilidade de ocorrência de interações medicamentosas, 

principalmente com as drogas de venda livre, pela facilidade na aquisição e pela 

propaganda indutiva, que, aliados à precariedade dos serviços de saúde, estimulam 

sua utilização (VILARINO et al., 1998; MATTEDE et al., 2004). Assim, o uso 

inadequado de substâncias e até mesmo de drogas consideradas simples pela 

população, como os analgésicos de venda livre podem trazer diversas 

consequências para a saúde do individuo (VILARINO et al., 1998).  

 A automedicação é potencialmente nociva à saúde individual e coletiva, 

uma vez que nenhum medicamento é inócuo ao organismo. Essa prática pode 

ocasionar o alívio momentâneo dos sintomas, mascarando a doença de base e 

agravando a condição do doente (PIEPER et al., 2013; ARRAIS et al., 1997), mas é 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza

77,2
63,2

86,2
65,9

87,1 81,2 78,2

22,8
36,8

13,8
34,1

12,9 18,8 21,8

Você já comprou medicamento sem prescrição médica?

Sim Não
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arriscada pelo fato da maioria da população possuir escasso conhecimento e 

informação com relação ao uso correto de medicamentos. Em países onde o 

sistema de saúde é pouco estruturado, a ida à farmácia representa a primeira opção 

para solucionar um problema de saúde, sendo assim grande parte dos 

medicamentos consumidos é vendida sem receita médica (ZULIANI et al., 2010). 
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Tabela 15 – Resultado do questionamento sobre aquisição de medicamento sem prescrição médica no ano de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,063 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 

Você já comprou medicamento 
sem prescrição médica? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq

. Rel 

Sim 44 77,2 36 63,2 50 86,2 29 65,9 74 87,1 69 81,2 301 78,2 

Não 13 22,8 21 36,8 8 13,8 15 34,1 11 12,9 16 18,8 84 21,8 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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O elevado índice de automedicação e os excessos no consumo de 

medicamentos da população brasileira também têm forte relação com o mercado da 

indústria farmacêutica, que não mede esforços para estimular o consumo de 

medicamentos por meio das ferramentas de marketing e das propagandas que 

alteram comportamentos, necessidades e diversos interesses do público-alvo 

(ZULIANI et al., 2010; JESUS; SILVA, 2012; NETO et al., 2011). 

Como comprovação do excessivo marketing farmacêutico e da influência 

que ele exerce na decisão do consumidor para a realização da automedicação, foi 

questionado aos participantes se já houve aquisição de medicamentos pelo fato dele 

aparecer em propaganda e não pelo fato de ser prescrito por um médico.  

A partir dos dados coletados, observa-se que 62,3% da população 

entrevistada já adquiriram medicamentos sem prescrição médica, apenas pelo 

marketing farmacêutico. Os dados obtidos são bastante expressivos, uma vez que 

mais da metade da população em estudo já se automedicou por incentivo de 

propaganda sem antes passar por uma avaliação médica. Também foi possível 

avaliar nas subpopulações que a população da SER V é a mais influenciada pela 

propaganda de medicamentos, pois 81,2% dos entrevistados já adquiriram 

medicamentos dessa forma. No entanto, para as populações das SER II, IV e VI 

apresentaram as menores influências da propaganda para aquisição de 

medicamentos com valores de 43,9%, 47,7% e 58,8%, respectivamente. Os dados 

são apresentados na Figura 14 e na Tabela 16. 

 

Figura 14 – Resultado da aquisição de medicamentos por meio do marketing farmacêutico em 

Fortaleza no ano de 2015. 

 

 

 Fonte: Autor, 2016.

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza

68,4
43,9 62,1 47,7

81,2
58,8 62,3

31,6
56,1 37,9 52,3

18,8
41,2 37,7

Você já adquiriu medicamento através do marketing?

Sim Não
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Tabela 16 – Distribuição da aquisição de medicamentos pela população de Fortaleza pelo fato do produto aparecer em propaganda, dados de 2015.  

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (x
2
) 0,008 0,427 0,087 0,880 0,000 0,128 0,000 

Você já comprou algum medicamento pelo 
fato dele aparecer em propaganda e não 
pelo fato do médico prescrever? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 39 68,4 25 43,9 36 62,1 21 47,7 69 81,2 50 58,8 240 62,3 

Não 31,6 31,6 32 56,1 22 37,9 33 52,3 16 18,8 35 41,2 145 37,7 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 
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O teste qui-quadrado apresentou diferença significativa do ponto de vista 

da estatística para as SER I e V e para o município de Fortaleza (p<0,05), 

mostrando que esse resultado é improvável que tenha ocorrido por acaso (Tabela 

16). 

A publicidade tem o intuito de elevar o consumo de medicamentos, pois a 

indústria farmacêutica gasta boa parte de seu orçamento na publicidade e acaba 

convencendo a população da utilização de certos medicamentos para a cura de 

doenças (HOPPE; ARAÚJO, 2012). 

No trabalho realizado por Arrais et al. (1997) há uma predominância do 

uso de medicamentos por mulheres, sendo esse fato, segundo o autor, atribuído à 

exploração pela propaganda de medicamentos. A propaganda desenfreada e 

massiva de determinados medicamentos contrasta com as tímidas campanhas que 

tentam esclarecer os riscos da automedicação (AUTOMEDICAÇÃO, 2001). 

Em geral, as propagandas de medicamentos não contêm advertências 

quanto ao uso de substâncias nocivas. Assim, pessoas que fazem o uso de 

remédios de uso contínuo e outras faixas da população estão expostas a riscos 

como os diabéticos, hipertensos, crianças, idosos, grávidas e lactentes. Em uma 

sociedade de baixo índice educacional e desinformada, estes riscos são ainda 

maiores (NASCIMENTO, 2007). 

A publicação da RDC N° 102/2000 estabeleceu critérios para a divulgação 

das propagandas de medicamentos como, por exemplo, a obrigatoriedade da 

divulgação das contra-indicações e da advertência obrigatória ao final das 

mensagens publicitárias (BRASIL, 2000). A partir desse marco, a ANVISA, no ano 

de 2002, passou a monitorar as propagandas por meio da análise da publicidade e 

do teor das informações transmitidas. 

Segundo a legislação determinada pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, as propagandas devem apresentar informações completas e 

equilibradas, evitando que elas sejam tendenciosas ao destacar apenas aspectos 

positivos do produto, quando se sabe que todo medicamento apresenta riscos 

(ANVISA, 2010). 

De acordo com o material divulgado pela ANVISA (2010), é proibido nas 

propagandas de medicamentos: estimular o uso do medicamento de forma 

indiscriminada; incluir imagens de pessoas fazendo uso do medicamento; sugerir 

que o medicamento possui sabor agradável, bem como a inclusão de imagens ou 
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figuras que remetam à indicação do sabor do medicamento; o uso de palavras que 

induzam diretamente ao consumo do medicamento, tais como “tenha”, “tome”, “use”, 

“experimente” e sugerir que a saúde de uma pessoa poderá ser afetada por não 

usar o medicamento.  

Muitos fatores são responsáveis pelo consumo excessivo de 

medicamentos, mas um que se mostra muito significativo nesse cenário é a 

promoção de medicamentos. Diversos autores analisaram diferentes propagandas 

de medicamentos para averiguar se estavam em consonância com a legislação. Os 

resultados apresentados indicam que as propagandas de medicamentos que eles 

analisaram estão em descumprimento com a legislação vigente (AZEVEDO; 

PEREIRA, 2010; BATISTA; CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 2004; 

MONTEIRO, 2012; GUANAES et al., 2012; MARTINS et al., 2013).  

Com os resultados obtidos no desenvolvimento das atividades foi possível 

observar a carência de informações da população e a necessidade da propagação 

permanente e eficaz de conhecimento sobre o uso racional de medicamentos, tanto 

para minimizar a automedicação, como para conscientização frente ao excesso do 

marketing farmacêutico. 

 

 

4.3.4  Análise do destino dado às sobras de medicamentos de uso domiciliar 

 

O destino dos medicamentos que sobram de tratamentos finalizados e de 

medicamentos que são comprados em quantidades desnecessárias, devido a falta 

de fracionamento, no município de Fortaleza e em suas subpopulações, é observado 

na Figura 15.  

Realizado a variação do teste Qui-quadado, o teste exato, obteve-se 

diferença significativa, do ponto de vista estatístico entre os grupos avaliados 

(p<0,05). O resultado é apresentado na Tabela 17. 

Com a análise dos dados em relação ao destino dado às sobras de 

medicamentos, foi constatado que 3,9% da população entrevistada devolvem as 

sobras dos medicamentos à unidade ou ao agente de saúde, 43,9% guarda o 

medicamento para usar outra vez, 3,9% retorna à farmácia, 26,8% coloca no lixo, 

5,5% doa aos vizinhos, amigos e/ou parentes e 16,1% afirma que não há sobra de 

medicamento em sua residência após o uso. Quando se analisam as subpopulações 
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que foram divididas em SER, observa-se que, com exceção da SER IV, a opção 

mais expressiva é guardar o medicamento para usar outra vez (SER I - 47,4%; SER 

II – 40,4%; SER III - 46,6%; SER V – 42,4% e SER VI – 51,8%). O resultado 

apresentado mostra que, após a administração do medicamento, grande parte da 

população utiliza as sobras de medicamentos para realizar a prática da 

automedicação, guardando o mesmo para ser utilizado outra vez, tendo as 

consequências desse ato sido supracitadas neste trabalho. A prática de doar as 

sobras aos vizinhos, amigos e parentes também é uma forma de estimular a 

automedicação. Mesmo que essa prática ocorra com menor frequência (SER I e II – 

7,0%; SER III – 3,4%; SER IV – 11,4%; SER V e VI – 3,5%), a população que 

recorre a essa prática coloca em risco à sua saúde.   

Colocar as sobras de medicamentos no lixo é outro resultado bastante 

significativo no estudo, pois quando se analisam as subpopulações do município de 

Fortaleza obtiveram-se os seguintes resultados: SER I – 19,3%, SER II – 40,4%, 

SER III – 3,4%, SER IV – 11,4%; SER V e VI – 3,5%. No entanto, a forma correta de 

se administrar as sobras dos medicamentos é a devolução do mesmo à farmácia 

e/ou devolver à unidade ou agente de saúde, mas essas opções foram observadas 

com menores frequências. Os resultados são apresentados na Figura 15 e Tabela 

17.  
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Tabela 17 – Destino dado às sobras de medicamentos no município de Fortaleza no ano de 2015.  

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Destino dado às sobras 

de medicamentos. 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq.

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Devolve à unidade ou 

agente de saúde 
2 3,5 1 1,8 - - 2 4,5 8 9,4 2 2,4 15 3,9 

Guarda para usar outra 

vez 
27 47,4 23 40,4 27 46,6 12 27,3 36 42,4 44 51,8 169 43,9 

Devolve à farmácia - - 2 3,5 2 3,4 4 9,1 - - 7 8,2 15 3,9 

Põe no lixo 11 19,3 23 40,4 13 22,4 18 40,9 25 29,4 14 16,5 103 26,8 

Doa aos 

vizinhos/amigos/parentes 
4 7,0 4 7,0 2 3,4 5 11,4 3 3,5 3 3,5 21 5,5 

Não sobram 13 22,8 4 7,0 14 24,1 3 6,8 13 15,3 15 17,6 62 16,1 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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A Figura 15 mostra a distribuição do destino dado às sobras dos 

medicamentos nas residências após a conclusão do tratamento. Com os resultados 

obtidos pode-se dizer que a farmácia caseira, proveniente das sobras de 

medicamentos, promove a automedicação, pois uma quantidade expressiva da 

população guarda para usar outra vez. Outro problema que essas sobras podem 

gerar é o uso de medicamentos inadequados para a patologia existente, quando 

sintomas semelhantes são causados por patologias distintas. Também pode facilitar 

trocas e, quando o medicamento estiver vencido, causar danos a saúde ou a não 

observância do efeito esperado (BUENO et al., 2009). 

 

Figura 15 – Distribuição do destino dado às sobras de medicamentos no município de Fortaleza no 

ano de 2015.  

 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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As causas das sobras de medicamentos são inúmeras e, dentre elas, 

pode-se citar as apresentações das especialidades farmacêuticas com quantidades 

superiores ou além dos esquemas posológicos normalmente empregados, a 

propaganda de medicamentos estimulando a aquisição não necessária, a não 

adesão dos pacientes ao tratamento prescrito, falhas na continuidade do tratamento, 

quando o usuário compra o medicamento e não segue corretamente até o fim. No 

caso de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, existe a possibilidade de 

não-adesão ao tratamento por parte do usuário, principalmente por causa dos 

efeitos indesejáveis da droga ou custo dos fármacos (ALVARENGA; NICOLETTI, 

2010; MENDES et al., 2010; VAZ et al., 2011). 

No trabalho de Hoppe e Araújo (2012), as formas mais usuais dadas às 

sobras de medicamentos foram: guardar os medicamentos para usar outra vez 

(48%),e descartá-los no lixo domiciliar (32%), devolver à unidade de saúde (8%) e 

12% afirmam que não há sobras de medicamentos. 

Também foi realizada a análise da associação dos aspectos 

sociodemográficos com a forma de proceder com as sobras dos medicamentos. A 

primeira associação foi realizada entre a faixa etária como se procede com as 

sobras dos medicamentos. De acordo com o teste Qui-quadrado não há diferença 

significativa do ponto de vista estatístico, uma vez que o valor de p>0,05, logo essas 

duas variáveis são independentes (Tabela 18).  

Foi observado que guardar as sobras de medicamentos para usar outra 

vez é uma forma bastante expressiva em todas as faixas etárias. A forma mais 

correta de administrar as sobras de medicamentos seria devolver à farmácia, sendo 

que apenas 3,9% dos entrevistados fazem essa prática. Quando se distribui esse 

resultado nas faixas etárias, o resultado obtido foi: 0,8% que fazem essa prática 

estão compreendidos entre 18 a 25 anos; 1,6% entre 26 a 35 anos; 0,5% entre 36 a 

50 anos, 51 a 65 anos e acima de 65 anos. 

A faixa etária de maior expressividade no presente trabalho está 

compreendida entre 18 a 25 anos, com frequência relativa de 41,3%, sendo que, 

1,6% dos entrevistados dessa faixa etária devolvem as sobras de medicamentos à 

unidade de saúde, 20,5% guardam os medicamentos para usar outra vez, 0,8% 

devolve às sobras de medicamentos à farmácia, 10,1% colocam esses 

medicamentos no lixo e 6,8% afirmam que não sobra medicamento após a 

administração do mesmo (Tabela 18).   
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Tabela 18 – Correlação entre o destino dado as sobras de medicamentos e a faixa etária da população investigada de acordo com os dados obtidos em 

2015. 

 

O que faz com as sobras dos 

medicamentos? 

Devolve à 

unidade ou 

agente de 

saúde 

Guarda 

para 

usar 

outra vez 

Devolve à 

farmácia 

Põe 

no lixo 

Dá aos 

vizinhos/ 

amigos/ 

parentes 

Não sobra 
Total 

Valor p 

(X
2
) 

Faixa 

etária 

18 -25 
Contagem 6 79 3 39 6 26 159 

0,324 

% do Total 1,6% 20,5% 0,8% 10,1% 1,6% 6,8% 41,3% 

26-35 
Contagem 4 48 6 26 6 17 107 

% do Total 1,0% 12,5% 1,6% 6,8% 1,6% 4,4% 27,8% 

36-50 
Contagem 1 26 2 27 7 13 76 

% do Total 0,3% 6,8% 0,5% 7,0% 1,8% 3,4% 19,7% 

51-65 
Contagem 2 10 2 5 1 5 25 

% do Total 0,5% 2,6% 0,5% 1,3% 0,3% 1,3% 6,5% 

>65 
Contagem 2 6 2 6 1 1 18 

% do Total 0,5% 1,6% 0,5% 1,6% 0,3% 0,3% 4,7% 

Total 
Contagem 15 169 15 103 21 62 385 

% do Total 3,9% 43,9% 3,9% 26,8% 5,5% 16,1% 100,0% 
 
 

Fonte: Autora, 2016. 
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A Figura 16 mostra a distribuição por faixa etária da forma de 

administração das sobras de medicamentos nas residências dos entrevistados. 

Observa-se que guardar o medicamento após o tratamento é a forma mais 

expressiva em todas as faixas etárias, diminuindo sua proporção na faixa etária de 

36 a 50 anos e acima de 65 anos, quando as proporções são semelhantes ao 

colocar as sobras no lixo. A prevalência do destino dado às sobras de 

medicamentos é guardar para usar outra vez, na faixa etária de 18 a 25 anos.  

 

Figura 16 – Distribuição da administração das sobras de medicamento em função da faixa etária em 

2015.  

Fonte: Autora, 2016. 
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A Tabela 19 mostra a correlação entre os gêneros com a forma de 

administrar as sobras de medicamento. Os dados mostram que os resultados são 

similares para o gênero masculino e feminino. 22,9% dos entrevistados são do sexo 

masculino e guardam as sobras dos medicamentos para usar outra vez e 21,0% que 

também fazem a mesma prática são do sexo feminino. 14,5% do sexo masculino 

colocam as sobras de medicamento no lixo e 12,2% das mulheres também 

descartam as sobras de medicamentos dessa forma.  

O modo correto de administrar as sobras de medicamentos ocorre com 

baixa incidência tanto por homens como por mulheres. 3,9% dos entrevistados 

fazem esse procedimento, sendo que 2,3% são do sexo masculino e 1,6% são do 

sexo feminino (Tabela 19).  

A prevalência encontrada entre o gênero e o destino dados às sobras de 

medicamentos é de 22,9% dos homens que guardam o medicamento para usar 

outra vez. No entanto, as mulheres doam as sobras de medicamentos com maior 

incidência (3,1%) do que os homens (2,3%). O teste estatístico mostrou que não há 

diferença significativa, no entanto, as variáveis são independentes.  
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         Tabela 19 – Correlação entre gênero e destino das sobras de medicamentos de uso domiciliar de acordo com dados de 2015. 

 

 

 
Fonte: Autora, 2016. 

 

 

O que faz com as sobras dos 

medicamentos? 

Devolve à 

unidade ou 

agente de saúde 

Guarda 

para usar 

outra vez 

Devolve à 

farmácia 

Põe no 

lixo 

Dá aos 

vizinhos/ 

amigos/ 

parentes 

Não 

sobra 

Total 
Valor p 

(X
2
) 

Gênero 

Masculino 
Contagem 9 88 9 56 9 31 202 

0,880 

% do Total 2,3% 22,9% 2,3% 14,5% 2,3% 8,1% 52,5% 

Feminino 
Contagem 6 81 6 47 12 31 183 

% do Total 1,6% 21,0% 1,6% 12,2% 3,1% 8,1% 47,5% 

Total 
Contagem 15 169 15 103 21 62 385 

% do Total 3,9% 43,9% 3,9% 26,8% 5,5% 16,1% 100,0% 
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Avaliando o grau de instrução em função da forma de administração das 

sobras de medicamentos, observa-se que quanto a guardar as sobras de 

medicamentos para usar outra vez houve maior frequência em todos os níveis de 

instrução. Dos 43,9% dos entrevistados afirmam que fazem tal procedimento, sendo 

que 1,6% são analfabetos; 4,7% possuem fundamental incompleto; 3,4% têm o 

ensino fundamental completo; 14,8% estão cursando o nível médio; 13,2% 

concluíram o ensino médio; 3,1% estão cursando o ensino superior e a mesma 

frequência que faz tal prática concluiu o ensino superior.  

A análise do teste estatístico demonstrou que as variáveis grau de 

instrução e o modo de administrar as sobras são dependentes, uma vez que houve 

diferença estatísticamente significativa (p<0,05). Os resultados podem ser 

verificados na Tabela 20.  

A prática de doar medicamentos aos vizinhos, amigos ou parentes induz à 

automedicação. Apesar de ser encontrada em baixa frequência no presente estudo, 

ela é uma prática muito perigosa à população, como já supracitado. A maior 

incidência de doação de medicamento para pessoas de seu convívio ocorre com 

pessoas de nível médio incompleto, com incidência de 2,1%.  
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Tabela 20 – Correlação entre grau de instrução com a forma de administrar as sobras de medicamentos de uso doméstico, de acordo com dados obtidos em 
2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

O que faz com as sobras dos 

medicamentos? 

Devolve à 

unidade ou 

agente de 

saúde 

Guarda 

para usar 

outra vez 

Devolve à 

farmácia 

Põe no 

lixo 

Dá aos 

vizinhos/ 

amigos/ 

parentes 

Não 

sobra 

Total 
Valor p 

(X
2
) 

Grau de 

instrução 

Analfabeto 
Contagem 2 6 4 4 1 2 19 

 

0,021 

% do Total 0,5% 1,6% 1,0% 1,0% 0,3% 0,5% 4,9% 

Fundamental 

incompleto 

Contagem 0 18 0 7 1 5 31 

% do Total 0,0% 4,7% 0,0% 1,8% 0,3% 1,3% 8,1% 

Fundamental 

completo 

Contagem 1 13 0 3 2 8 27 

% do Total 0,3% 3,4% 0,0% 0,8% 0,5% 2,1% 7,0% 

Médio 

incompleto 

Contagem 7 57 0 32 8 18 122 

% do Total 1,8% 14,8% 0,0% 8,3% 2,1% 4,7% 31,7% 

Médio 

completo 

Contagem 2 51 8 46 7 21 135 

% do Total 0,5% 13,2% 2,1% 11,9% 1,8% 5,5% 35,1% 

Superior 
completo 

Contagem 1 12 2 7 0 4 26 

% do Total 0,3% 3,1% 0,5% 1,8% 0,0% 1,0% 6,8% 

Superior 
completo 

Contagem 2 12 1 4 2 4 25 

% do Total 0,5% 3,1% 0,3% 1,0% 0,5% 1,0% 6,5% 

Total 
Contagem 15 169 15 103 21 62 385 

% do Total 3,9% 43,9% 3,9% 26,8% 5,5% 16,1% 100,0% 
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O modo correto de administrar as sobras de medicamentos é devolvê-lo à 

farmácia para ter o destino final correto, desta forma, iniciando o processo de 

logística reversa para medicamentos. Observando a Figura 17 verifica-se que essa é 

uma prática inexistente na população entrevistada que possui ensino fundamental e 

com ensino médio incompleto. Nos demais níveis de instrução, a devolução de 

medicamentos às farmácias aparece de forma discreta: 1% é analfabeto; 2,1% 

possuem ensino médio completo, 0,5% cursam o ensino superior e 0,3% têm ensino 

superior completo e devolvem as sobras ás farmácias (Tabela 20). Os resultados 

apontam que o tema logística reversa de medicamentos necessita ser inserida em 

todos os níveis de educação, uma vez que a população desconhece os ricos e 

benefícios que o descarte consciente e correto pode trazer. 

 
Figura 17 – Distribuição da forma de administrar as sobras em função do grau de instrução, com 

dados obtidos em 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fonte: Autora, 2016. 
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4.3.5 Análise da forma do descarte de medicamentos vencidos ou excedentes 

de uso doméstico  

 

No presente estudo, também foi questionado aos participantes da 

pesquisa se há medicamentos vencidos em sua residência e foi constatado que uma 

pequena parcela dos entrevistados (5,5%), afirmam ter medicamentos vencidos em 

suas residências e 94,5% não possuem medicamentos nesta condição. Quando se 

observam os subgrupos, a população residente na SER VI possui o maior índice de 

medicamentos vencidos (14,1%) e a SER que possui menor índice de pessoas com 

medicamentos vencidos em sua residência foi a população da SER I (1,8%), como 

pode ser observado na Tabela 21. O teste estatístico mostrou que há diferença 

estatística significativa (p<0,05) nos grupos analisados, mostrando diferença entre 

os grupos. 

No trabalho de Pereira et al. (2016), que analisaram o comportamento da 

população do município de Araguari (MG), em relação aos medicamentos vencidos, 

o resultado foi inferior ao obtido no presente estudo, onde 54% dos entrevistados 

disseram não possuir medicamentos fora do prazo de validade. No entanto, no 

trabalho de Diehl (2012) o resultado foi similar, onde 89,9% afirmaram não possuir 

medicamentos vencidos. 

A verificação da data de fabricação e do prazo de validade é importante, 

porque estes prazos representam a garantia de que o produto esteja em condições 

de consumo, caso armazenado adequadamente, até a data de validade. Além disso, 

evita o armazenamento de medicamentos vencidos que podem ser responsáveis por 

possíveis intoxicações ou trocas (FANHANI et al. 2006; VAZ et al., 2011). Durante a 

aplicação do questionário percebeu-se que as pessoas estão mais conscientes da 

importância de se verificar o prazo de validade dos medicamentos.  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o prazo de validade 

de um medicamento corresponde ao “tempo durante o qual o produto poderá ser 

usado, caracterizado como período de vida útil e fundamentada nos estudos de 

estabilidade específicos” (BRASIL, 2010). Os medicamentos utilizados fora desse 

prazo oferecem riscos e muitas vezes, causam efeitos indesejados. Ainda, a data 

presente na embalagem corresponde à validade do medicamento lacrado. Quando 

ocorre a violação, os fármacos podem ter sua estabilidade alterada devido a fatores 



132 
 

ambientais (luz, umidade, oxigênio, entre outros) e ter sua ação comprometida 

mesmo antes do prazo de validade ser atingido (GASPARINI et al., 2011). 
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Tabela 21 – Distribuição da frequência de pessoas que possuem medicamentos vencidos em sua residência no município de Fortaleza com dados de 

2015 e valor de p do teste Qui-quadrado.  

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Você possui medicamentos 

vencidos em sua residência? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 1 1,8 3 5,3 2 3,4 1 2,3 2 2,4 12 14,1 21 5,5 

Não 56 98,2 54 94,7 56 96,6 43 97,7 83 97,6 73 85,9 364 94,5 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

       Fonte: Autor, 2016. 
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Em relação aos medicamentos vencidos e excedentes, as formas de 

manuseio entre os entrevistados são mostradas na Tabela 22. O resultado do teste 

Qui-quadrado apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,05) para um 

intervalo de confiança de 95%, indicando que os grupos são distintos.  

Os dados apontam que a principal forma de descarte dos medicamentos 

vencidos e em desuso no município de Fortaleza é o lixo comum (84,7%), em 

seguida aparece o descarte no vaso sanitário com 10,1%, na pia com 4,7% e 

apenas 0,5% dos entrevistados devolvem à farmácia. O resultado implica que as 

formas de descarte de medicamentos adotadas pela população de Fortaleza são 

fontes poluidoras de tais produtos. 

No trabalho de Pessoa (2012) foram detectados em efluentes de ETEs na 

região metropolitana de Fortaleza os seguintes estrogênios que são 

terapeuticamente usados em contraceptivos orais, reposição hormonal durante a 

menopausa e em tratamentos de algumas doenças progressivas como o câncer. As 

respectivas concentrações médias encontradas foram: Estrona (557,4 ng/L); 17β-

Estradiol - 144,4 (ng/L); 17β-Estradiol-17-Acetato (266,4 ng/L) e 17α - Etinilestradiol 

(421,4 ng/L). Já no trabalho de Souza (2011), foram encontrados compostos 

farmacêuticos e estrogênios também em efluentes de ETEs na região metropolitana 

de Fortaleza, nas seguintes faixas de concentração: Cafeína (3,0-15,8 μg/L), 

Dipirona (0,3 μg/L), Diclofenco (1,9 μg/L), Estrona (0,04-1,7 μg/L), 17β-Estradiol 

(0,03-4,0 μg/L), β-Estradiol 17-acetato (0,14-9,3 μg/L) e 17α-etinilestradiol  (1,0 

μg/L).  
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Tabela 22 – Distribuição da forma de descarte de medicamentos vencidos e em desuso no município de Fortaleza no ano de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Como você descarta os 

medicamentos vencidos ou em 

desuso? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Pia 2 3,5 5 8,8 1 1,7 - - 8 9,4 2 2,4 18 4,7 

Vaso sanitário 10 17,5 3 5,3 1 1,7 3 6,8 12 14,1 10 11,8 39 10,1 

Lixo comum 45 78,9 48 84,2 55 94,8 41 93,2 65 76,5 73 85,9 326 84,7 

Devolve à farmácia - - 1 1,8 1 1,7 - - - - - - 2 0,5 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Analisando as sub-populações do município, observa-se que para as 

populações residentes nas SER III e IV o descarte de medicamentos no lixo comum 

supera os 90%, sendo essa forma de descarte a mais expressiva em todas as SER 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – Distribuição da forma de descarte de medicamentos vencido e em desuso pela 

população do município de Fortaleza e sub-população no ano de 2015. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

O lixo comum aparece como principal forma de descarte de 

medicamentos vencidos também em outros estudos, como mostra a porcentagem 

dos entrevistados da pesquisa de Teodoro (2013), onde 68% dos entrevistados no 

município de Limeira-SP realizam esse tipo de descarte. No trabalho de Bueno, 

Weber e Oliveira (2009) no município de Ijuí-RS, 56,87% dos entrevistados também 

descartam os medicamentos no lixo comum. Segundo Silva (2005), 83% dos 

entrevistados em seu estudo descartavam os medicamentos fora do prazo de 

validade no lixo domiciliar comum. Tem-se ainda 82,8% dos entrevistados no estudo 

de Ferreira et al. (2005) que utilizam o lixo doméstico para efetuar descartes de 

medicamentos vencidos.  
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A legislação é direcionada para estabelecimentos de saúde e não engloba 

a população no geral, sendo, portanto deficitária. Mesmo que a contaminação do 

meio ambiente por resíduos seja considerada crime ambiental, não há fiscalização 

adequada e nem aplicação de punição. Uma interessante e urgente solução para o 

problema seria a adoção dos programas de recolhimento de medicamentos em 

desuso em conjunto com a União, Estados e Municípios. 

 

 

4.3.6 Análise da percepção da população do município de Fortaleza sobre os 

prejuízos do descarte incorreto de medicamentos 

 

Como o descarte incorreto de medicamentos traz problemas de ordem 

ambiental e para a saúde pública, no estudo foi investigado o nível de consciência 

que a população possui em relação aos prejuízos que podem trazer. O resultado 

obtido é que 52,2% dos entrevistados acreditam que o descarte incorreto traga 

prejuízos à população e 47,8% não considera que o descarte impróprio de 

medicamentos traga tais prejuízos (Figura 19). Esse resultado implica que a 

população precisa obter o conhecimento sobre os prejuízos do descarte de 

medicamentos de forma incorreta, como já foi citado. O teste estatístico mostra que 

não houve diferença significativa do ponto de vista estatístico (p>0,05) para as SER 

III, IV, V e para o município de Fortaleza e houve diferença significativa para SER I e 

II (Tabela 23).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Figura 19 - Distribuição da consciência da população em relação aos prejuízos que o descarte de 

medicamentos pode ocasionar, de acordo com dados de 2015. 

  

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Também foi questionado, qual seria o prejuízo causado pelo descarte de 

medicamento incorreto para os indivíduos que responderam afirmativamente ao item 

anterior e foi verificado que 71,6% que responderam afirmativamente no 

questionamento anterior não sabem quais são esses prejuízos. Dos entrevistados, 

10,9% consideram que o descarte incorreto polui o meio ambiente, 17,1% afirmam 

que estão relacionadas às doenças. No entanto, não relataram quais são essas 

doenças (Tabela 23.1). 

Quando se analisam os dados obtidos das SER II e IV verifica-se que 

essas populações necessitam de uma atenção especial, um vez que elas 

apresentaram menores índice de consciência nesse assunto (26,3% e 38,6%). 

Observa-se também em todas as sub-populações que eles não conhecem os 

prejuízos que o descarte impróprio de medicamento pode trazer, além disso, poucos 

associam com problemas ambientais (Figura 20). 

 

 

 

 

 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza

66,7

26,3
55,2

38,6 52,9 63,5 52,2

33,3

73,7
44,8

61,4 47,1 36,6 47,8

Você considera que o descarte incorreto de medicamento traz algum 
prejuízo para a população?

Sim Não
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Figura 20 – Possíveis prejuízos causados pelo descarte impróprio de medicamentos, segundo a 

população de Fortaleza no ano de 2015. 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Hoppe e Araújo (2012), obtiveram em seu estudo os seguintes resultados: 

20% dos entrevistados relatam riscos de contaminação, 18% poluição, 5% 

intoxicação, 3% problemas de saúde. No Brasil, estima-se que cerca de 20% dos 

medicamentos comprados acabam sendo destinados ao lixo comum ou à rede 

pública de esgoto. Atitudes essas, que geram agressão ao meio ambiente, a 

contaminação da água, do solo e de animais, além do risco à saúde de pessoas que 

possam reutilizá-los por acidente ou mesmo, intencionalmente, devido a fatores 

sociais ou circunstanciais diversos. 

A partir destes resultados é possível afirmar que a maioria da população 

avaliada não detém a devida proporção de consciência que esses poluentes possam 

trazer. Assim, deve-se reforçar o fato de que o descarte correto de medicamentos 

enfrenta vários entraves, como a falta de conhecimento da população acerca do 

assunto e de informação, além de fiscalização a respeito do destino dado a esses 

produtos e também a ausência de qualquer orientação por parte do fabricante, tanto 

na embalagem quanto na bula do fármaco (TESSEROLLI et al., 2013).  
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Tabela 23 – Distribuição da consciência da população em relação aos prejuízos que o descarte de medicamentos pode ocasionar, de acordo com dados de 

2015.  

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,000 0,016 0,431 0,174 0,614 0,017 0,415 

Você considera que o descarte 
incorreto de medicamento traz 
algum prejuízo para a população? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 38 66,7 15 26,3 32 55,2 17 38,6 45 52,9 54 63,5 201 52,2 

Não 19 33,3 42 73,7 26 44,8 27 61,4 40 47,1 31 36,6 184 47,8 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

Fonte: Autora, 2016. 

  

 

Tabela 23.1 – Distribuição dos prejuízos causados pelo descarte impróprio de medicamentos, segundo a população de Fortaleza no ano de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

Se sim, qual? 

 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq.

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Saúde 9 23,7 7 46,7 7 21,9 3 17,6 4 8,9 5 9,2 35 17,4 

Não respondeu 22 57,9 7 46,7 22 68,7 9 52,9 37 82,2 47 87,0 144 71,6 

Poluição 7 18,4 1 6,6 3 9,4 5 29,5 4 8,9 2 3,7 22 10,9 

Total 38 100 15 100 32 100 17 100 45 100 54 100 201 100 
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4.3.7 Avaliação da consciência ambiental da população em função dos 

impactos ambientais causados pelo descarte inadequado de 

medicamentos de uso domiciliar   

 

As informações coletadas da população sobre o descarte de 

medicamentos mostram que esse é um assunto muito distante da realidade e do 

conhecimento da sociedade, uma vez que foi constatado que 73% dos entrevistados 

não receberam alguma orientação sobre como armazenar e descartar os 

medicamentos excedentes e/ou vencidos. Também foi observado que, no momento 

da entrevista, muitos que responderam que haviam recebido tais informações tinham 

sido apenas sobre o armazenamento de medicamentos e não sobre o descarte.  

Ao observar as subpopulações, verifica-se que a SER V foi a que menos 

teve acesso a essas informações, uma vez que 81,2% dos entrevistados afirmam 

que não tiveram acesso a tais informações. A população da SER II foi a que obteve 

maior acesso à essa informação com 36,8% dos participantes da pesquisa, afirmam 

já terem recebido orientações sobre essa temática. Os resultados são apresentados 

na Figura 21 e Tabela 4.18.  

 

Figura 21 – Resultado do questionamento da população de Fortaleza em relação à aquisição de 

informação quanto ao armazenamento e descarte de medicamentos no ano de 2015. 

 

        Fonte: Autora, 2016. 
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Você já recebeu alguma informação quanto ao armazenamento 
e descarte de medicamento?

Sim Não
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Com o estudo, observa-se que as informações à população sobre o 

descarte e armazenamento de medicamentos é um assunto que necessita ser 

trabalhado com a população por meio de campanha de conscientização e educação 

ambiental nas escolas, para mostrar os efeitos nocivos à população e ao meio 

ambiente que o descarte incorreto pode acarretar. O teste estatístico mostra que 

para as SER II e IV não houve diferença estatística significativa (p>0,05) e para as 

demais SER e para o município de Fortaleza houve diferença estatística, mostrando 

que esses grupos diferem entre si (Tabela 24). 

No trabalho desenvolvido por Bueno et al. (2009), 88,16% dos 

entrevistados, respectivamente, afirmam que nunca receberam qualquer tipo de 

informação e orientações sobre o descarte de medicamentos.  
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Tabela 24 – Características dos entrevistados quanto à informação sobre armazenamento e descarte de medicamentos, de acordo com dados de 2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,003 0,063 0,000 0,096 0,000 0,000 0,000 

Você já recebeu alguma informação quanto ao 

armazenamento e descarte de medicamento? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 17 29,8 21 36,8 12 20,7 16 36,6 16 18,8 22 25,9 104 27 

Não 40 70,2 36 63,2 46 79,3 28 63,6 69 81,2 63 74,1 281 73 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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No presente estudo foi observado que a falta de informação sobre a 

temática em questão é um dos gargalos para o descarte incorreto de 

medicamentos. Por essa razão foi realizado um estudo de prevalência no município 

de Fortaleza sobre quais fatores influenciam na falta de informação sobre o 

descarte de medicamentos. O teste estatístico utilizado foi o Qui-quadrado com 

significância de 5% (Tabela 25). 

Inicialmente foram cruzados os dados faixa etária, gênero e grau de 

instrução com o recebimento de informações sobre armazenamento e descarte de 

medicamentos.  

Em relação à faixa etária, 31,7% dos entrevistados no município de 

Fortaleza não receberam informações sobre descarte de medicamentos e estão 

compreendidos entre 18 a 25 anos. Dos entrevistados, 19,7% que não receberam 

essas informações estão na faixa etária entre 26 a 35 anos. Entre 36 a 50 anos 

13,2% não receberam essa informação. Sendo que, 4,7% dos entrevistados que 

não receberam essas informações têm idade entes 51 a 65 anos e 3,6% da 

população entrevistada não recebeu essa informação e está compreendida na 

população com idade acima de 65 anos (Tabela 25). 

A aplicação do teste mostra que não houve diferença estatística entre 

essas duas variáveis (p>0,05), o que comprova que essas variáveis são 

independentes.   
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Tabela 25 – Correlação entre faixa etária e aquisição de informações sobre o armazenamento e 

descarte de medicamentos de acordo com dados obtidos em 2015. 

 

Você já recebeu informações sobre o 

armazenamento e descarte de 

medicamentos? 

Sim Não Total 

Valor p 

(X
2
) 

Faixa etária 

18 -25 
Contagem 37 122 159 

0,576 

% do Total 9,6% 31,7% 41,3% 

26-35 
Contagem 31 76 107 

% do Total 8,1% 19,7% 27,8% 

36-50 
Contagem 25 51 76 

% do Total 6,5% 13,2% 19,7% 

51-65 
Contagem 7 18 25 

% do Total 1,8% 4,7% 6,5% 

>65 
Contagem 4 14 18 

% do Total 1,0% 3,6% 4,7% 

Total 
Contagem 104 281 385 

% do Total 27,0% 73,0% 100,0% 
 

          Fonte: autora, 2016. 

 

 

 A partir da análise da Figura 22, observa-se que a falta de informação 

não está vinculada à faixa etária, uma vez que em cada grupo a grande maioria 

nunca recebeu tais informações, descartando as sobras de medicamentos de forma 

imprópria, como já citado no presente trabalho. 
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Figura 22 – Relação entre faixa etária e aquisição de informações sobre o armazenamento e 

descarte de medicamentos, a partir de dados de 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Autora, 2016. 

 

Quando se compara a informação sobre como armazenar e descartar 

medicamentos com o gênero, observa-se que 39% do gênero masculino não 

receberam informação de armazenamento e descarte de medicamentos e 13,5% 

receberam. Em relação ao gênero feminino, 13,5% afirmam que receberam tais 

informações e 34% não têm conhecimento sobre tal assunto. O teste do Qui-

quadrado para essa relação mostra que não há diferença significativa do ponto 

estatístico (p>0,05), logo não há dependência entre as duas variáveis (Tabela 26).  
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Tabela 26 – Correlação entre o gênero e o recebimento de informações sobre o armazenamento de 

descarte de medicamentos, a partir de dados de 2015. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Com os dados da Tabela 26 observa-se que não há diferença significativa 

entre eles, uma vez a grande maioria não recebeu tais orientações, desta forma não 

ocorre dependência entre essas duas variáveis. 

A Tabela 27 mostra as frequências obtidas entre o grau de instrução dos 

participantes da entrevista com o recebimento de informações sobre o descarte de 

medicamentos e o teste estatístico correlacionando as duas variáveis.  

A partir dos dados obtidos mediante as entrevistas ficou evidente que o 

grau de instrução não está correlacionado ao recebimento de informações sobre 

armazenamento e descarte de medicamentos vencidos ou em desuso, uma vez que 

a maioria da população apresentou desconhecer tal fato. As freqüências dos 

participantes que responderam afirmativamente: 0,8% são analfabetos, 2,5% 

possuem o fundamental incompleto, 2,3% têm o fundamental completo, 8,1% têm o 

ensino médio incompleto, 10,4% possui o ensino médio completo, 1,3% possuem o 

ensino superior incompleto e 1,3% o superior completo. No teste Qui-quadrado 

verifica-se que não há diferença significativa entre as variáveis (p>0,05), assim não 

há correlação entre o gênero e a aquisição de informação entre descarte e 

armazenamento de medicamentos. 

 

 

 

 

 

Você já recebeu informações sobre o 

descarte de medicamentos? 
Sim Não Total 

Valor p 

(X
2
) 

Gênero 

Masculino 
Contagem 52 150 202 

0,555 

% do Total 13,5% 39% 52,5% 

Feminino 
Contagem 52 131 183 

% do Total 13,5% 34% 47,5% 

Total 
Contagem 104 281 385 

% do Total 27,0% 73,0% 100,0% 
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Tabela 27 – Porcentagem de indivíduos, por nível educacional que receberam, ou não, informações 

referentes ao descarte correto de medicamentos de uso domiciliar, de acordo com dados de 2015. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Observa-se na Figura 23 e na Tabela 27 que a maioria dos entrevistados 

(73%), não recebeu informações sobre o armazenamento e descarte de 

medicamentos. Sendo que 4,2% são analfabetos, 6% possuem o ensino 

fundamental incompleto, 4,7% possuem o ensino fundamental completo, 23,6% 

possuem o ensino médio incompleto, 24,7% têm o ensino médio completo, 4,7% 

possui o ensino superior incompleto e 5,2% têm o ensino superior completo. O 

resultado evidencia a necessidade da existência de campanhas tanto na educação 

básica como no ensino superior sobre a temática em questão. 

 

 

 

 

 

 

Você já recebeu informações sobre o 

descarte de medicamentos? 
Sim Não Total 

Valor p 

(X
2
) 

Grau de 

instrução 

Analfabeto 
Contagem 3 16 19 

0,781 

% do Total 0,8% 4,2% 4,9% 

Fundamental 

incompleto 

Contagem 8 23 31 

% do Total 2,5% 6% 8,1% 

Fundamental 

completo 

Contagem 9 18 27 

% do Total 2,3% 4,7% 7% 

Médio 

incompleto 

Contagem 31 91 122 

% do Total 8,1% 23,6% 31,7% 

Médio 

completo 

Contagem 40 95 135 

% do Total 10,4% 24,7% 35,1% 

Superior 
incompleto 

Contagem 8 18 26 

% do Total 2,1% 4,7% 6,8% 

Superior 
completo 

Contagem 5 20 25 

% do Total 1,3% 5,2% 6,5% 

Total 
Contagem 104 281 385 

% do Total 27% 73% 100% 
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Figura 23 – Correlação entre a aquisição de informação sobre o armazenamento e descarte de 

medicamento em função do grau de instrução, com dados de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

No estudo também foi avaliado à consciência ambiental da população 

residente no município de Fortaleza em relação ao descarte de medicamentos, além 

do questionamento dos possíveis responsáveis pelo descarte de medicamentos e os 

impactos ambientais causados por esses produtos.  

Em relação à conscientização e conhecimento da população quanto aos 

possíveis riscos do descarte incorreto de resíduos de medicamentos para o meio 

ambiente, verificou-se nesta pesquisa que 48,6% alegam que o descarte de 

fármacos no meio ambiente contribua para gerar impactos ambientais. No entanto, 

mais da metade dos entrevistados (51,4%) acreditam que não ocasione problemas 

ambientais.  
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Analisando os resultados obtidos pela população de cada SER foi 

possível avaliar que a SER II apresenta menor consciência ambiental, pois 75,4% 

desconsideram a relação descarte de medicamentos com impactos ambientais e a 

população da SER I apresentou maior consciência ambiental, pois 63,2% 

consideram que existe relação entre descarte de medicamentos e impactos 

ambientais. Os dados são mostrados na Tabela 28. 

Teodoro (2013) encontrou também em sua pesquisa que 58% dos 

entrevistados alegam possíveis impactos ambientais causados por medicamentos e 

42% afirmam que os medicamentos não provocam nenhum impacto em contato com 

o meio ambiente. No trabalho de Pereira et al. (2016), 58% da população 

entrevistada não conhece a relação do descarte incorreto de medicamento com 

problemas ambientais. Já na pesquisa de Gasparini et al. (2011), no município de 

Catanduva-SP foi relatado que 80,4% dos entrevistados possui consciência 

ambiental em relação ao descarte de medicamentos. 
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Tabela 28 – Frequência de indivíduos que consideram, ou não, que o descarte inadequado de medicamentos causa impactos ambientais, no ano de 

2015. 

 

 SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Valor p (X
2
) 0,063 0,000 0,358 0,023 0,625 0,128 0,610 

Você acredita que o descarte 

incorreto de medicamentos traz 

problemas ambientais? 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sim 36 63,2 14 24,6 33 56,9 14 31,8 40 47,1 50 58,8 187 48,6 

Não 21 36,8 43 75,4 25 43,1 30 68,2 45 52,9 35 41,2 198 51,4 

Total 57 100 57 100 58 100 44 100 85 100 85 100 385 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Dos entrevistados que afirmaram que o descarte de medicamentos traz 

problemas ambientais, foi questionado quem seria o responsável pelo descarte de 

medicamento e também qual impacto ambiental era do conhecimento dele. 

Na Tabela 29, verifica-se que 43,3% dos entrevistados que consideram 

que o descarte incorreto de medicamento causa problemas ambientais, acreditam 

que a sociedade é responsável pelo descarte de medicamentos, 1,1% atribui essa 

responsabilidade à Secretaria de Saúde, 2,7% responsabiliza o Governo, 2,1% 

afirmam que a indústria farmacêutica possui essa responsabilidade, 0,5% atribui à 

Vigilância Sanitária e a grande maioria, 49,7% não sabe de quem é a 

responsabilidade pelo descarte de medicamentos. No estudo também foi possível 

verificar que falta o conhecimento da população, independente do bairro onde 

reside. Ao analisar os dados de cada SER observa-se que os entrevistados atribuem 

a responsabilidade do descarte de medicamentos à própria sociedade, entendendo 

eles que fazem parte desse contexto. No entanto, grande parte da população não 

sabe definir de quem é essa responsabilidade. A distribuição dos resultados é 

mostrada na Figura 24. 

 

Figura 24 – Distribuição da consciência sobre a responsabilidade do descarte de medicamentos, de 

acordo com os dados de 2015.  

 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Tabela 29 – Responsáveis pelo descarte de medicamento, de acordo com a resposta dos entrevistados no ano de 2015. 

 

Se sim, quem é o 

responsável pelo descarte 

de medicamento? 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Sociedade 16 44,4 9 64,3 13 39,4 7 50,0 16 40,0 20 40,0 81 43,3 

Secretaria de saúde 1 2,8 - - 1 3,0 - - - - - - 2 1,1 

Governo 2 5,5 - - - - - - 1 2,5 4 8,0 5 2,7 

Indústria farmacêutica - - - - - - 1 7,1 1 2,5 - - 4 2,1 

Agente de saúde  1 2,8 - - - - - - - - - - 1 0,5 

Não sabe responder 15 41,7 5 35,7 19 57,6 6 42,8 22 55,0 26 52,0 93 49,7 

Vigilância sanitária 1 2,8 - - -  - - - - - - 1 0,5 

Total 36 100 14 100 33 100 14 100 40 100 50 100 187 100 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Também foi questionado qual impacto ambiental causado pelo descarte 

incorreto de medicamentos que o entrevistado conhecia. Dos entrevistados, 13,4% 

acreditam que a poluição seja o impacto causado pelo descarte incorreto de 

medicamentos, sendo que foram incluídos nesse item poluição e contaminação do 

solo e da água. Também foram obtidas algumas respostas que mostram a falta de 

informação da população frente a essa temática, além de respostas muito vagas 

como: doenças (9,6%), efeito estufa (2,7%), além de uma quantidade significativa da 

população que não sabe responder (74,3%), mostrando que não têm conhecimentos 

sobre quais seriam esses riscos, evidenciando a necessidade da estruturação e 

implantação de um plano de conscientização para a população sobre essa temática. 

Na Tabela 30 são mostrados os resultados obtidos. 

Quando se analisa o resultado de cada SER, observa-se que uma 

quantidade expressiva de pessoas não conhece o impacto ambiental causado pelo 

descarte incorreto: SER I (72,2%); SER II (71,4%); SER III (72,7%); SER IV (57,1%); 

SER V (85%) e SER VI (74%). Os dados são apresentados na Figura 25 e Tabela 

30. 

 

Figura 25 - Resultado do questionamento à população de Fortaleza no ano de 2015, sobre qual 

impacto ambiental é de seu conhecimento. 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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Na pesquisa de Hoppe e Araújo (2012) foi identificado que todos os 

entrevistados acreditam que o descarte de medicamentos pode causar problemas 

ambientais, 90% dos entrevistados afirmam que os responsáveis de descartar 

incorretamente os medicamentos são a população e os problemas ambientais 

relatados foram poluição, problemas de saúde, intoxicação e contaminação, 

corroborando com os resultados obtidos. 

No estudo realizado por Vaz et al. (2011), sobre as consequências de 

descarte indevido de medicamentos, 75% dos entrevistados já ouviram falar da 

contaminação do solo e da água, 15% conhecem a possibilidade de intoxicação das 

pessoas relacionadas ao trato do lixo, 10% sabem sobre o aumento da resistência 

de microrganismos aos medicamentos.  

Vale ressaltar, que o risco dos resíduos medicamentosos no meio 

ambiente depende do grau de toxidade e do seu alcance de concentração nos 

ecossistemas (persistência ambiental), que está relacionada com o tempo de 

permanência do resíduo no ambiente, devido à sua resistência à degradação 

química e biológica associada aos processos naturais (PEREIRA et al., 2016). 
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Tabela 30 – Resultado do questionamento à população de Fortaleza no ano de 2015, sobre qual impacto ambiental é de seu conhecimento. 

 

Se sim, qual o 

impacto ambiental 

que você conhece? 

SER I SER II SER III SER IV SER V SER VI Fortaleza 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Freq. 

Abs 

Freq. 

Rel 

Doença 3 8,3 - - 8 24,2 1 7,1 3 7,5 3 6,0 18 9,6 

Poluição 5 13,9 4 28,6 1 3,0 4 28,6 2 5,0 9 18,0 25 13,4 

Efeito estufa 2 5,5 - - - - 1 7,1 1 2,5 1 2,0 5 2,7 

Não sabe responder 26 72,2 10 71,4 24 72,7 8 57,1 34 85,0 37 74,0 139 74,3 

Total 36 100 14 100 33 100 14 100 40 100 50 100 187 100 

 

     Fonte: Autora, 2016. 
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Estudos apontam que fármacos de diferentes classes terapêuticas têm 

sido detectados em esgoto doméstico, águas superficiais e subterrâneas em 

concentrações na faixa de ng/L a µg/L em várias partes do mundo (GROVER et al., 

2011; XU et al., 2012; REH et al., 2013; FANG et al., 2012; QUEIROZ et al., 2011, 

SOUZA, 2011). Uma vez que os fármacos não são degradados nas ETEs e são 

lançados nos corpos d`água  resultando na contaminação de rios, lagos e raramente 

em águas subterrâneas (CARDOSO, 2011). Em sistemas aquáticos, os antibióticos, 

antineoplásicos, hormônios sexuais são extremamente tóxicos para organismos 

vivos como algas e peixes (SANDESON et al., 2004). 

Os efeitos deletérios que a presença desses compostos pode provocar 

são: o desequilíbrio da ecologia microbiana, a proliferação de agentes patogênicos 

resistentes, além de efeitos inespecíficos na saúde humana, destacando a 

ocorrência de processos alérgicos, o que representa um alerta para a necessidade 

de se desenvolver tecnologias de tratamento adequadas para a remoção de tais 

compostos (ZAPPAROLI et al., 2011). Os medicamentos em suas formas intactas, 

ao serem dispersos no ambiente, podem se tornar disponíveis ao homem através da 

contaminação de águas, do solo, e do ar e, consequentemente, causar impactos 

sobre a natureza e a saúde pública (FALQUETO et al., 2010). 

A partir deste cenário, existe a necessidade da preocupação relacionada 

com o modo correto de descarte de medicamentos, uma vez que não há pontos de 

coleta para medicamentos em vigor no país.  

De acordo com as Leis vigentes do Estado e município, as farmácias 

devem receber medicamentos vencidos e em desuso e destiná-los de forma 

ambientalmente correta, evitando o que poderia ser um foco gerador de 

contaminação e poluição. 

De acordo com a legislação brasileira, os serviços de saúde são 

responsáveis pelo gerenciamento de todos os resíduos dos serviços de saúde por 

eles gerados, devendo atender às normas e exigências legais, desde o momento de 

sua geração até a destinação final (BRASIL, 2006).  No entanto, a legislação 

brasileira existente não obriga as farmácias a fazerem o descarte dos medicamentos 

vencidos na mão do cliente, como também permite ao consumidor descartar os 

medicamentos no lixo comum, em pias ou vasos sanitários, de onde vão para os 

esgotos (TESSARO; ZANCANARO, 2013).  
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Foram realizados testes de inferência para verificar se a consciência 

ambiental da população residente no município de Fortaleza está relacionada com a 

faixa etária, o gênero e/ou o grau de instrução da população. Em relação à faixa 

etária, o teste Qui-quadrado não apresentou diferença significativa do ponto de vista 

estatístico (p>0,05).  

Em relação à correlação da consciência ambiental em função do descarte 

de medicamentos e a faixa etária foram obtidos os seguintes resultados: 19% dos 

entrevistados têm idade entre 18 e 25 anos e acreditam que o descarte incorreto de 

medicamentos traz problemas ambientais. No entanto, 22,3% da mesma faixa etária 

não possuem essa consciência. Dos entrevistados, 14,3% estão entre a faixa etária 

de 26 a 35 anos e responderam afirmativamente à problemática citada, enquanto 

13,5% não acreditam que existe essa relação. Na faixa etária entre 36-50 anos, 

9,4% dos entrevistados consideram que o descarte incorreto de medicamentos traga 

problemas ambientais; 4,2% dos entrevistados pensam da mesma forma e possuem 

idade entre 51 a 65 anos. Em relação à população idosa, 1,8% dos entrevistados 

afirmam que há relação entre o assunto abordado e 2,9% negam que há relação 

entre o descarte de medicamentos e os problemas ambientais (Tabela 31). 

 

Tabela 31 – Correlação entre a consciência ambiental em relação ao descarte incorreto de 

medicamentos e a faixa etária, a partir dos dados obtidos em 2015. 

 

Você acredita que o descarte de medicamentos pode 
trazer problemas ambientais? 

Sim Não Total 
Valor p 

(X
2
) 

Faixa etária 

18 -25 % do Total 19,0% 22,3% 41,3% 

0,420 

26-35 % do Total 14,3% 13,5% 27,8% 

36-50 % do Total 9,4% 10,4% 19,7% 

51-65 % do Total 4,2% 2,3% 6,5% 

>65 % do Total 1,8% 2,9% 4,7% 

Total % do Total 48,6% 51,4% 100,0% 

 

      Fonte: Autora, 2016. 
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Em relação ao gênero e à consciência ambiental da população da capital 

cearense, 23,1% dos entrevistados são do sexo masculino e afirmam que existe 

relação entre descarte impróprio de medicamentos e problemas ambientais, sendo 

que 25,5% das mulheres também têm essa mesma posição. O teste estatístico para 

essa relação mostra que há diferença significativa, logo as duas variáveis são 

independentes (Tabela 32).  

 

Tabela 32 – Correlação entre gênero e consciência ambiental sobre o descarte incorreto de 

medicamento, com os dados obtidos em 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A inferência estatística para a correlação entre o grau de instrução e a 

consciência da população sobre os impactos ambientais que o descarte impróprio de 

medicamentos acarreta mostra que as duas variáveis são dependentes, uma vez 

que houve diferença significativa do ponto de vista estatístico (p<0,05).  

Dos entrevistados, 48,6% acreditam que existe relação entre o descarte 

de medicamentos e problemas ambientais. Sendo que 1% é analfabeto, 6,18% têm 

ensino fundamental, 32,2% possui o ensino médio e 8,5% o ensino superior. 

Observa-se a dependência entre as duas variáveis, uma vez que ao aumentar 

o grau de instrução, diminui a incidência de indivíduos que não acreditam que o 

descarte incorreto de medicamentos traga prejuízos ao meio ambiente (Tabela 33). 

 

 

 

 

 

 

Você acredita que o descarte de 
medicamentos pode trazer problemas 
ambientais? 

Sim Não Total 
Valor p 

(X
2
) 

Gênero 

Masculino % do Total 23,1% 29,4% 52,5% 

0,063 Feminino % do Total 25,5% 22,1% 47,5% 

Total % do Total 48,6% 51,4% 100,0% 
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Tabela 33 – Correlação entre grau de instrução e consciência ambiental sobre o descarte incorreto 

de medicamento, a partir dos dados de 2015. 

 

Você acredita que o descarte de medicamentos pode 

trazer problemas ambientais? 
Sim Não Total 

Valor 

p (X
2
) 

Grau de 

instrução 

Analfabeto % do Total 1,0% 3,9% 4,9% 

0,038 

Fundamental incompleto % do Total 3,9% 4,2% 8,1% 

Fundamental completo % do Total 2,9% 4,2% 7,0% 

Médio incompleto % do Total 15,6% 16,1% 31,7% 

Médio completo % do Total 16,6% 18,4% 35,1% 

Superior incompleto % do Total 4,9% 1,8% 6,8% 

Superior completo % do Total 3,6% 2,9% 6,5% 

Total % do Total 48,6% 51,4% 100,0% 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Por mais que a maioria da população entrevistada não conheça a relação 

citada, o grupo que possui ensino superior é o que mais tem essa consciência 

ambiental, como pode ser claramente visualizado na Figura 26. 
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Figura 26 – Distribuição da correlação entre a consciência da população dos impactos ambientais 
causados pelo descarte impróprio de medicamentos em função do grau de instrução no ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autora, 2016. 

 

A partir da análise dos resultados, observou-se que a população do 

município de Fortaleza não possui o conhecimento necessário para descartar os 

medicamentos de forma correta e nem estrutura para descartá-lo de modo 

consciente, uma vez que não há postos de coleta de medicamentos e nem política 

pública que trabalhe essa temática. A população é um ator imprescindível para que 

o processo de logística reversa de medicamentos ocorra de forma satisfatória, desta 

forma, minimizando os riscos ambientais e de saúde pública que esses resíduos 

podem gerar.  
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4.4 Análise dos estabelecimentos farmacêuticos 

 

4.4.1 Cálculo da amostra para as farmácias 

 

De acordo com dados fornecidos pela Célula de Vigilância Sanitária 

(CEVISA, 2015), o município de Fortaleza possui 670 farmácias e drogarias. A 

distribuição desses estabelecimentos por SER está mostrado na Tabela 34.  

O cálculo do tamanho da amostra para determinar a quantidade de 

questionários a serem aplicados nas farmácias foi semelhante ao cálculo do 

tamanho da amostra para a população.  

 

           Tabela 34 – Quantidade de farmácias presentes em cada SER em 2015. 

Secretaria Executiva Regional Quantidade de farmácias 

I 69 

II 239 

III 82 

IV 89 

V 83 

VI 108 

Total 670 

      

                  Fonte: CEVISA, 2015. 

 

Com o intuito de avaliar uma amostra significativa foi utilizada a Equação 

8 para determinação do tamanho da amostra (𝑛) com base na quantidade de 

farmácias no município de Fortaleza e também foi utilizada a Equação 8 para a 

determinação de questionários necessários para serem aplicados por SER. No 

cálculo também foi considerado um erro amostral de 5% e o intervalo de confiança 

adotado foi de 95%. 
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𝑛0 =
𝑍2 .𝑝.𝑞 .𝑁

𝑑2 . 𝑁−1 +𝑍2 .𝑝.𝑞
                                (8) 

 

𝑛0 =
1,962. 0,5. 0,5. 670

0,052.  669 + 1,962. 0,5 .0,5
 

 

𝑛0 = 245 𝑓𝑎𝑟𝑚á𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠  

 

Considerando que o valor inicial da amostra ultrapassa 5% do valor total 

da população, faz-se necessário proceder a uma correção, adotando a expressão da 

Equação 10. 

 

𝑛 = (𝑛0)/(1 + 𝑛0/𝑁)                      (10) 

 

𝑛 = (245)/(1 + 245/670) 

 

𝑛 = 180 farmácias e drogarias 

 

No total foi necessário aplicar 180 questionários nas farmácias e 

drogarias em Fortaleza. No entanto, com as equações 9 e 10 foi possível calcular a 

quantidade de farmácias que foram aplicado à pesquisa. O resultado por SER é 

mostrado na Tabela 35. 

 

           Tabela 35 – Quantidade de farmácias por SER para aplicação do questionário em 2015. 

Secretaria Executiva Regional Quantidade de farmácias 

I 19 

II 64 

III 22 

IV 24 

V 22 

VI 29 

Total 180 

                  

      Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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4.4.2 Análise dos dados dos estabelecimentos farmacêuticos  

  

Nesta etapa da pesquisa houve a participação de180 farmácias, sendo 73 

drogarias independentes (46,6%) e 107 drogarias de rede (59,4%). Na pesquisa 

foram analisadas a geração, segregação, identificação, o armazenamento, a coleta e 

a disposição final dos resíduos de medicamentos gerados pelo referido 

estabelecimento.  

No presente estudo, foi realizado o teste estatístico Qui-quadrado, para 

avaliar se existe diferença estatística de forma significativa para um intervalo de 

confiança de 95%. Na Tabela 36 é apresentado o questionamento levado às 

farmácias e o valor obtido no teste. Verifica-se que em todos os questionamentos há 

diferença estatística (p<0,05) em todas as categorias estudada, fato que confirma 

diferença entre os grupos.  

 

Tabela 36 – Resultado do teste Qui-quadrado para os questionamentos realizados nas farmácias no 

município de Fortaleza de acordo com os dados de 2016. 

 

N° Questionamento 
Valor p 

(X
2
) 

1 Quais os resíduos gerados pela drogaria? 0,000 

2 
A empresa possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviço de Saúde? 
0,000 

3 
Os resíduos são segregados de acordo com a classificação das 

normas vigentes? 
0,000 

4 
No caso dos resíduos químicos, são separados as formas 

líquidas das sólidas, e semi-sólidas? 
0,000 

5 Como são acondicionados os resíduos químicos? 0,000 

6 
Os resíduos químicos são acondicionados juntos com sua 

embalagem original? 
0,000 

7 
Todos os resíduos são identificados de acordo com o grau de 

periculosidade e obedecendo as normas vigentes? 
0,000 

8 
A empresa possui um programa de destinação correta de 

resíduos? 
0,000 

9 
O estabelecimento possui um local exclusivo para o 

armazenamento interno dos resíduos? 
0,000 

10 
No local onde são armazenados os resíduos, também são 

guardados outros tipos de materiais? 
0,000 
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N° Questionamento 
Valor p 

(X
2
) 

11 
O estabelecimento possui algum programa para o recolhimento 

de medicamentos vencidos ou excedente de uso domiciliar? 
0,000 

12 
O estabelecimento possui interesse de introduzir coletores para 

realizar o descarte correto de medicamentos? 
0,000 

13 

A empresa possui algum método para divulgar e/ou incentivar a 

população a participar do recolhimento dos medicamentos em 

desuso? 

0,000 

14 

O estabelecimento costuma realizar a prática de retorno 

medicamentos que estejam com seus prazos de validade 

vencidos ou fora de condições de uso? 

0,000 

15 A coleta dos resíduos químicos é realizada por quem? 0,000 

16 Qual a frequência da coleta dos resíduos químicos? 0,000 

17 
Você sabe qual o destino final é dado aos resíduos gerados na 

sua empresa? 
0,000 

17.1 Se sim, qual é o destino final dos resíduos químicos? 0,000 

18 

Você acha que os resíduos químicos gerados na  empresa 

quando descartado de forma inadequada podem trazer algum 

tipo de dano ao meio ambiente? 

0,000 

18.1 Se sim, quais são esses danos? 0,000 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

4.4.3 Análise da geração dos resíduos farmacêuticos 

 

A primeira análise realizada foi em relação ao tipo de resíduo gerado pelo 

estabelecimento. Do Grupo A (infectantes) 2,2% dos estabelecimentos geram esse 

tipo de resíduo, 50% dos estabelecimentos responderam que geram resíduos 

químicos (Grupo B), 20,6% afirmam que geram apenas resíduos do Grupo D 

(comum), 12,2% dos estabelecimentos entrevistados responderam que geram 

resíduos apenas do Grupo E (perfurocortante), 2,8% dos estabelecimentos relatam 

que geram resíduos dos Grupos A, B e E, 2,8% geram resíduos pertencentes aos 

Grupos A, D e E, 0,6% afirmam que os resíduos gerados são dos Grupos A e D e 

8,9% geram resíduos dos Grupos B e D. A Figura 27 mostra a análise do tipo de 

resíduo gerado pelas farmácias e drogarias.    

Tabela 36 – Resultado do teste Qui-quadrado para os questionamentos realizados nas 

farmácias no município de Fortaleza. (continuação) 
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Figura 27 - Análise do tipo de resíduo gerado pelas farmácias e drogarias no município de Fortaleza 

em 2016. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Com o resultado obtido, percebe-se que alguns profissionais 

desconhecem que os resíduos de medicamentos estão inseridos no Grupo B, de 

acordo com a Resolução RDC N° 33/2003. Sendo que uma parcela significativa 

(20,6%) classificou os resíduos gerados na farmácia apenas como resíduos comuns, 

não conhecendo a classificação da norma vigente.  

O farmacêutico tem que conhecer todos os tipos de resíduos na farmácia 

e conhecer as normas e legislação vigente para que todo o processo de manejo seja 

executado. A análise dos dados coletados constatou que 98,3% das farmácias 

analisadas possuem o PGRSS, atendendo assim a RDC N° 306/2004 da ANVISA e 

1,7% dos estabelecimentos não possui esse documento. No entanto, mesmo a 

grande maioria das farmácias possuindo o PGRSS, os dados sobre a geração de 

resíduo do estabelecimento mostraram que há desconhecimento, de grande parte 

dos farmacêuticos entrevistados. 

 

 

 

 

 

Grupo A
2%

Grupo B
50%

Grupo D
20%

Grupo E
12%

Grupo A, B, E 
3%

Grupos A, D, E
3%

Grupos A, D
1%

Grupos B, D
9%
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4.4.4 Análise da segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos 

farmacêuticos 

 

No que se refere à segregação, 97,2% das drogarias entrevistadas 

afirmam separar os resíduos de acordo com a norma vigente, enquanto 2,8% não 

realizam esse procedimento (Figura 28). No entanto, apenas 56,7% separam nas 

formas líquidas, sólidas e semi-sólidas, 41,1% não faz essa segregação e 2,2% não 

responderam esse questionamento (Tabela 37).  

 

Figura 28 – Análise da segregação de medicamentos em farmácias e drogarias em Fortaleza no ano 

de 2016. 

  

Fonte: autora, 2016. 

 

 

Quanto ao acondicionamento, 37 farmácias (20,6%) afirmam acondicionar 

em armário com identificação, 120 estabelecimentos (66,7%) utilizam caixas 

identificadas, sendo que 5% acondicionam os medicamentos pré-vencidos em 

prateleiras e os vencidos em caixas lacradas e 6,7% não responderam ao 

questionamento. A maioria dos estabelecimentos (92,8%) afirma acondicionar os 

medicamentos junto com sua embalagem original, sendo que 1,7% não realiza essa 

prática e 5,6% não responderam (Tabela 37 e Figura 29). 

 

97,2%

2,8%

Sim Não

Os resíduos são segregados de acordo com a classificação 
das normas vigentes?

Sim Não
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Figura 29 – Análise da forma de acondicionamento de resíduos químicos em farmácias e drogarias 

em Fortaleza em 2016.  

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

De acordo com a RDC 306/2004 da ANVISA, em seu capítulo III, - Os 

resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material 

resistente a ruptura e vazamento, impermeável e baseado na NBR 9191/2008 da 

ABNT, devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu 

esvaziamento ou reaproveitamento. E, mais ainda, os sacos devem estar contidos 

em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com 

tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos 

arredondados e ser resistentes ao tombamento. De acordo com os dados da 

pesquisa este procedimento está sendo realizado de forma inadequada, pois 

conforme com os farmacêuticos os resíduos são acondicionados em caixas de 

papelão e em prateleiras. A caixa de papelão não é segura a um possível 

tombamento, pode se romper e ocorrer uma possível quebra das embalagens no 

caso de haver alguma embalagem de vidro.  

Aos farmacêuticos foi questionado se os resíduos de medicamentos são 

identificados de acordo com o grau de periculosidade, obedecendo as normas 

vigentes. Dos 37,2% dos estabelecimentos entrevistados afirmam que os resíduos 

são identificados de acordo com as normas vigentes, com símbolos e cores e 

atendendo aos parâmetros referenciados na norma da NBR 7.500/2013 da ABNT; 

25% fazem a identificação, sem utilizar critérios adotados nas normas; 37,2% não 

20,6

66,7

5
1,1

6,7

Armário Caixas de papelão Pré-vencido 
prateleira e 

vencido em caixa

Prateleira e 
geladeira

Não respondeu

Como são acondicionados os resíduos químicos?
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fazem a identificação, pois os resíduos ficam isolados, não correndo o risco de 

reutilizar e 0,6% não respondeu ao questionamento (Tabela 37 e Figura 30). 

 

Figura 30 – Análise da identificação dos resíduos químicos em farmácias e drogarias em Fortaleza 

no ano de 2016. 

 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A identificação deve ser feita pelo símbolo de risco associado, de acordo 

com a NBR 7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de 

risco. 

Os resultados mostram que uma parcela significativa dos 

estabelecimentos entrevistados não cumpre as normas e aparentemente não estão 

sendo fiscalizados pelo órgão competente. 

 

 

 

 

 

37%

25%

37%

1%

Todos os resíduos são identificados de acordo com o grau de periculosidade e 
obedecendo as normas vigentes?

sim, é identificado de acordo
com as normas vigentes, com
símbolos e cores e atendendo
aos parâmetros referenciados
na norma da NBR 7.500 da
ABNT

É feita a identificação, sem
utilizar critérios adotados nas
normas

Não é feito identificação, pois
os resíduos ficam isolados, não
correndo o risco de reutilizar
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Tabela 37 – Análise da segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos gerados pelas 

farmácias no município de Fortaleza, de acordo com os dados de 2016.  

Variáveis Frequência absoluta Frequência (%) 

Os resíduos são segregados de acordo com a classificação das normas vigentes? 

Sim 175 97,2 

Não 5 2,8 

No caso dos resíduos químicos, são separados nas formas líquidas das sólidas, e semi-

sólidas? 

Sim 102 56,7 

Não 74 41,1 

Não respondeu 4 2,2 

Como são acondicionados os resíduos químicos? 

Armário 37 20,6 

Caixas de papelão 120 66,7 

Pré-vencido prateleira e vencido em caixa 9 5,0 

Prateleira e geladeira 2 1,1 

Não respondeu 12 6,7 

Os resíduos químicos são acondicionados juntos com sua embalagem original? 

Sim 167 92,8 

Não 3 1,7 

Não respondeu 10 5,6 

Todos os resíduos são identificados de acordo com o grau de periculosidade e obedecendo 

as normas vigentes? 

sim, é  identificado de acordo com as normas 

vigentes, com símbolos e cores e atendendo 

aos parâmetros referenciados na norma da 

NBR 7.500 da ABNT 

67 37,2 

É feita a identificação, sem utilizar critérios 

adotados nas normas 
45 25 

Não é feito identificação, pois os resíduos 

ficam isolados, não correndo o risco de 

reutilizar 

67 37,2 

Não respondeu 1 0,6 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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4.4.5 Análise do armazenamento dos resíduos farmacêuticos 

 

No presente estudo também foi avaliado se a empresa possui um 

programa de destinação correta de resíduos e 96,7% dos estabelecimentos 

pesquisados afirmam ter esse programa, 2,2% dizem que a empresa não possui e 

1,1% não respondeu ao questionamento. 

Também foi questionado se no estabelecimento há um local exclusivo 

para o armazenamento interno dos resíduos e 83,9% dos estabelecimentos têm 

esse local específico, 15,6% descrevem que no estabelecimento não há um local 

exclusivo, permanecendo as caixas onde há espaço e 0,6% não respondeu. Sendo 

que 19,6% afirmam que no local onde se armazenam os resíduos também são 

guardados outros tipos de materiais e na visita foi verificado que em alguns 

estabelecimentos estavam armazenando junto com esses resíduos, teclado de 

computador, bolsas dos funcionários e também sacolas plásticas. A maioria dos 

entrevistados (79,4%) afirma que não há outros materiais junto com os resíduos e 

0,6% não respondeu ao questionamento (Tabela 38), o que não foi confirmado 

durante a visita. 

 

Tabela 38 – Análise do armazenamento dos resíduos gerados pelas farmácias no município de 

Fortaleza no ano de 2016.  

Variáveis Frequência absoluta Frequência (%) 

A empresa possui um programa de destinação correta de resíduos? 

Sim 174 96,7 

Não 4 2,2 

Não respondeu 2 1,1 

O estabelecimento possui um local exclusivo para o armazenamento interno dos resíduos? 

Sim 151 83,9 

Não 28 15,6 

Não respondeu 1 0,6 

No local onde são armazenados os resíduos, também são guardados outros tipos de 

materiais? 

Sim 36 20,0 

Não 143 79,4 

Não respondeu 1 0,6 

 

Fonte: Autora, 2016. 
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4.4.6 Análise da coleta interna dos resíduos 

 

Para verificar se ocorre o processo de logística reversa de medicamentos 

nas farmácias, foi questionado no estabelecimento se há algum programa para o 

recolhimento de medicamentos vencidos ou excedente de uso domiciliar, apenas 

2,8% dos estabelecimentos afirmam possuir esse programa e 97,2% não recolhem 

medicamentos vencidos ou excedentes da população (Tabela 39). 

Durante as visitas aos estabelecimentos foi verificado que apenas a 

farmácia matriz de duas redes de farmácia possui o programa de recolhimento de 

medicamentos vencidos e excedentes da população. Com esse resultado, mostra-se 

que há um descumprimento da Lei Nº 15.192/2012 e a Lei orgânica do município 

9.927/2012, que obriga as farmácias e drogarias a realizarem este recolhimento. 

Também foi questionado se o estabelecimento possui interesse de 

introduzir coletores para realizar o descarte correto de medicamentos da população 

e 50,6% dos farmacêuticos entrevistados afirmaram que há o interesse, 26,7% 

responderam que não tinham interesse e 22,3% não responderam (Tabela 39). 

Muitos farmacêuticos justificaram que responderam negativamente ou não 

responderam, uma vez que a decisão de inserir ou não um coletor de medicamentos 

é de responsabilidade do gestor, além disso, eles justificaram também que o 

processo de logística reversa é oneroso uma vez que para descartar os 

medicamentos forma correta tem que pagar uma empresa para recolher e incinerar, 

sendo que o valor pago é no peso.  

No trabalho de Tesserolli et al. (2013), que realizaram sua pesquisa em 

15 farmácias, 46,67% recebem medicamentos vencidos, sendo que deste total, 

85,71% não divulgam que recebem estes fármacos. As farmácias que não recolhem 

tais medicamentos (53,33%) justificam esse fato por não apresentarem local de 

armazenamento, ou pelo custo, pois os estabelecimentos pagam uma taxa por peso 

às empresas responsáveis pela coleta dos resíduos, mesma justificativa dada no 

presente trabalho. 

Também foi investigado se a empresa possui algum método de divulgar 

ou incentivar a população a participar do recolhimento dos medicamentos em 

desuso. Apenas 1,1% dos entrevistados afirmaram que realiza campanha através de 

propaganda de rádio, 28,3% apenas informam os clientes quando solicitado, 65,6% 
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afirmam que não possuem e não recebem os medicamentos e 5,0% não 

responderam ao questionamento (Tabela 39). 

 

Tabela 39 – Análise da coleta interna dos resíduos gerados pelas farmácias no município de 

Fortaleza no ano de 2016.  

Variáveis Frequência absoluta Frequência (%) 

O estabelecimento possui algum programa de recolhimento de medicamentos vencidos ou 

excedentes de uso domiciliar? 

Sim 2,8 5,0 

Não 175 97,2 

O estabelecimento possui interesse em introduzir coletores para realizar o descarte de 
medicamentos? 

Sim 91 50,6 

Não 48 26,7 

Não respondeu 41 22,8 

A empresa possui algum método para divulgar e/ou incentivar a população a participar do 

recolhimento dos medicamentos em desuso?   

Através de propaganda de rádio 2 1,1 

Apenas informam os clientes quando 

solicitado 
51 28,3 

Através de totens na própria empresa - - 

Não possui e não recebe os medicamentos 118 65,6 

Não respondeu 9 5,0 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

No que diz respeito à logística reversa, prevista na PNRS, é vista como 

uma saída alternativa para o descarte adequado. Mas a implantação efetiva é 

complexa, uma vez que envolvem muitos atores. Por isso, é necessário a atuação 

do Poder Público e incentivo da participação das drogarias, já que as mesmas 

possuem responsabilidades tanto no que se refere ao equilíbrio ambiental, quanto à 

saúde pública (SILVA, 2012). 

 

4.4.7 – Análise da coleta externa de resíduos de medicamentos 

 

Para avaliar se ocorre o processo de logística reversa de medicamentos 

entre as farmácias e fabricantes e/ou distribuidoras, foi questionado se o 

estabelecimento costuma realizar a prática de retorno de medicamentos. Mais da 
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metade dos entrevistados (56,1%) afirmam que ocorre a prática de retorno de 

medicamentos, 33,9% afirmam que no estabelecimento não ocorre a prática de 

retorno e 10% não responderam ao questionamento (Tabela 40). 

Situação diferente foi descrita no trabalho de Silva (2012), onde todas as 

drogarias, em seu estudo, declararam que nenhum laboratório recebe de volta o 

medicamento após vencimento, mesmo que não tenha que fazer o ressarcimento do 

mesmo. 

Na pesquisa também foi averiguado por quem era realizada a coleta de 

resíduos químicos e 97,2% dos entrevistados afirmam que a coleta é realizada por 

empresa terceirizada e 2,8% não responderam. O resultado é apresentado na 

Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Análise da coleta externa dos resíduos gerados pelas farmácias no município de 

Fortaleza no ano de 2016.  

Variáveis Frequência absoluta Frequência (%) 

O estabelecimento costuma realizar a prática de retorno de medicamentos que estejam 

com seus prazos de validade vencidos ou fora de condições de uso? 

Sim 101 56,1 

Não 61 33,9 

Não respondeu 18 10 

A coleta de resíduos químicos é realizada por: 

Empresa terceirizada 175 97,2 

Prefeitura - - 

ONG - - 

Não respondeu 5 2,8 

 

Fonte: Autora, 2016. 

 

Foi questionado aos farmacêuticos, qual a frequência da coleta de 

resíduos químicos realizada pelo estabelecimento e foi verificado que 5% dos 

estabelecimentos faz a coleta toda semana, 6,1% faz de forma quinzenal, 57,8% 

realizam a coleta mensal, 28,3% solicitam a coleta quando necessária, 1,7% 

afirmam que não há coleta no estabelecimento e 1,1% não responderam ao 

questionamento. Os resultados são apresentados na Figura 31. 
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Figura 31 – Frequência de coleta de resíduos de medicamentos das farmácias no município de 

Fortaleza no ano de 2016. 

 
         Fonte: Autora, 2016. 

 

4.4.8 Análise da disposição final dos resíduos de medicamentos 

 
 Em relação à disposição final, foi questionado aos farmacêuticos qual o 

destino final é dado aos resíduos gerados na empresa e 71,7% afirmam que 

conhecem o destino final dado aos resíduos, 26,1% afirmam não conhecer e 2,2% 

não responderam. Aos participantes que responderam afirmativamente, foi 

questionado qual seria esse destino e 96,2% responderam que os resíduos são 

incinerados e 3,1% não responderam.  

Com o resultado da pesquisa, observa-se que uma parcela expressiva 

conhece o destino dado aos resíduos gerados na empresa, no entanto, muitos 

profissionais não têm o prévio conhecimento dos procedimentos que ocorrem na 

empresa em que trabalha. 

Também foi avaliada a consciência dos farmacêuticos sobre os danos 

ambientais que os resíduos químicos geram quando descartado de forma incorreta. 

A maioria dos entrevistados (88,9%) afirma que o descarte incorreto ocasiona 

problemas ambientais, 5% não acredita que o descarte incorreto ocasiona danos ao 
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meio ambiente e 6,1% não responderam. A maioria dos farmacêuticos entrevistados 

(60,6%) associa os danos à contaminação ambiental, tanto no solo, quanto da água. 

Já 16,7% dos entrevistados associam os danos à resistência bacteriana e o que 

esse problema pode causar na saúde humana, 4,4% afirmam que esses resíduos 

causam acidentes através da ingestão de medicamentos vencidos e também 

intoxicação e 18,3% não responderam. Vale ressaltar que a pergunta realizada foi 

em relação aos danos ambientais e os acidentes por ingestão e intoxicação são 

problemas que envolvem à saúde e não o meio ambiente (Tabela 41).   

 

Tabela 41 – Análise da disposição final dos resíduos gerados pelas farmácias no município de 

Fortaleza no ano de 2016.  

Variáveis Frequência absoluta Frequência (%) 

Você sabe qual o destino final é dado aos resíduos gerados na empresa? 

Sim 129 71,7 

Não 47 26,1 

Não respondeu 4 2,2 

Se sim, qual é o destino final dos resíduos químicos? 

Incineração 125 96,9 

Não respondeu 5 3,1 

Você acha que os resíduos químicos gerados na sua empresa quando descartado de 

forma inadequada podem trazer algum tipo de dano ao meio ambiente? 

Sim 160 88,9 

Não 9 5 

Não respondeu 11 6,1 

Se sim, quais? 

Contaminação do meio ambiente  109 60,6 

Resistência bacteriana 30 16,7 

Acidentes por ingestão e intoxicação 8 4,4 

Não respondeu 33 18,3 

      

       Fonte: Autora, 2016. 
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4.5 Análise dos dados das distribuidoras de medicamentos 

 

A distribuidora 1, foi fundada em 1977 e, atua no mercado há 39 anos, 

possui 4 filiais e faz a distribuição dos medicamentos para a Região Nordeste. A 

empresa distribui medicamentos das seguintes indústrias farmacêuticas: 

CRISTÁLIA, BECTON DICKINSON, MEDICAL BRASIL, RIOQUÍMICA, ACHÉ, 

ASTRAZENECA, NOVO NORDISK, SANDOZ, MERCK S/A, L‟OREAL, VICHY, 

NESTLÉ, DANONE, ABBOTT, PFIZER, ELI LILLY, MUCAMBO, NOVAFARMA, 

FARMACE, FRESENIUS, ISOFARMA, EUROFARMA e DESCARPACK.  

 A distribuidora 2 está há 9 anos no mercado (fundada em 2007), não 

possui filiais e sua área de abrangência é o Estado do Ceará. A empresa trabalha 

com os seguintes laboratórios: LEGRAND, EMS, MULTILAB, SIGMA, CIFARMA, 

MIDWAY, 3M, FARMAX, TEUTO, CRISTÁLIA, ZYDUS, SCA e NATULAB. 

Em relação à geração de resíduos, ambas as empresas geram resíduos 

do Grupo B (resíduos químicos) e do Grupo D (resíduo comum). Em relação ao 

PGRSS ambas as empresas possuem esse documento, onde a legislação prevê a 

execução desse plano como uma ferramenta para tornar mínimos os impactos 

ambientais e os riscos gerados. 

Nessa etapa, foi analisado se ocorre o processo de logística reversa entre 

as farmácias distribuidoras e entre as distribuidoras e a indústria farmacêutica, o 

custo do processo e as causas do retorno.  

Em relação ao processo de logística reversa de medicamentos foram 

questionadas as empresas se elas recebem medicamentos vencidos provenientes 

de farmácias, hospitais e clínicas. A distribuidora 1 afirma que adota esse 

procedimento, enquanto a distribuidora 2 não recebe medicamentos vencidos 

provenientes de farmácias, hospitais e clínicas.  

 Na pesquisa foi questionado se a empresa consegue realizar o retorno de 

seus produtos vencidos (no estoque da distribuidora) para o(s) laboratório(s) 

farmacêutico e as duas empresas responderam afirmativamente. A partir desse 

dado, verifica-se que a prática de logística reversa de medicamentos ocorre entre a 

distribuidora e a indústria farmacêutica. De acordo com a Lei N° 9.927 de 2012, as 

distribuidoras e a indústria farmacêutica devem dar destinação final e adequada aos 

produtos que estiverem sendo comercializados nas farmácias do Município de 
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Fortaleza, que estejam com seus prazos de validade vencidos ou fora de condições 

de uso, o que mostra que a distribuidora 1 está em desacordo com a legislação.   

 Também foi questionado em quais situações pode ocorrer o retorno de 

medicamentos das farmácias para a distribuidora (Tabela 42). 

 

Tabela 42 – Causas do retorno de medicamentos entre a distribuidora e à indústria farmacêutica. 

Causas do retorno Distribuidora 1 Distribuidora 2 

Não há retorno de medicamentos Não Não 

Produto(s) danificado(s) durante o transporte Sim Sim 

Produto solicitado de forma incorreta pelo 

cliente (na quantidade, na forma farmacêutica, 

etc.) 

Sim Sim 

Produto entregue de forma incorreta ao cliente 

(na quantidade, na forma farmacêutica, etc.) 

Sim Sim 

Produto (s) com prazo de validade expirado no 

estoque da(s) farmácia (s) 

Não Sim 

Produto(s) farmacêutico cujo prazo de 

validade específico tenha decorrido em mais 

de um terço de sua totalidade. 

Sim Sim 

Produto(s) fora da condição de uso por algum 

motivo específico 

Sim Sim 

      

  Fonte: Autora, 2016. 

 

Em relação à destinação final foi questionado qual o destino final dos 

medicamentos vencidos no estoque da distribuidora, ou provenientes das farmácias, 

hospitais e clínicas. A distribuidora 1 respondeu que alguns medicamentos são 

devolvidos ao fabricante para ressarcimento ou apenas incineração. Os que não 

possuem autorização para devolução são coletados pela empresa Replama e 

incinerados pela Marquise. Já a distribuidora 2 afirma que são devolvidos para os 

fornecedores. Em relação ao retorno de medicamentos vencidos ou danificados as 

indústrias farmacêuticas trabalhadas com essas duas distribuidoras estão em acordo 

com as Leis N° 9.927/2012 e 15.192/2012. 

 As empresas participantes da pesquisa foram questionadas quanto de 

resíduo químico-farmacêutico que a empresa gerou (mensal/anual) no último ano 

(ano base de 2015), a distribuidora 1 respondeu que no ano de 2015 foram 

coletados 3.500 Kg e a distribuidora 2 afirmou que nos últimos dois anos foi coletado 
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1.450 Kg por ano. Um dos empecilhos para a efetiva implementação da logística 

reversa de medicamento é o custo gerado, assim, foi questionado quais são os 

custos gerados para a destinação adequada dos RSS na empresa, a distribuidora 1 

afirmou que há um contrato com a empresa de coleta (Replama) no valor de R$ 

1.700,00 por ano, taxa de R$ 150,00 para descarte no Aterro Sanitário e quando o 

resíduo não é químico e taxa de R$ 4,40 por Kg de resíduo químico incinerado pela 

Marquise. A distribuidora 2 afirmou que o custo anual nos últimos 2 anos foi de R$ 

5.500,00. 

 Com o intuito de conhecer as dificuldades para a efetivação da logística 

reversa de medicamentos nesse setor, foi questionado aos participantes, qual(ais) 

a(s) dificuldade da realização da Logística Reversa de medicamentos no país. A 

distribuidora 1 respondeu que ´´ A principal dificuldade que identifico é a falta de 

controle lote/validade nos estabelecimentos receptores. É bem recorrente que os 

medicamentos com validade mais longa serem dispensados ou vendidos antes 

daqueles que possuem validade mais curta, tanto em farmácias comercias quanto 

em farmácias hospitalares.`` Já a distribuidora 2 respondeu que ´´ o faturamento de 

Nota Fiscal de Devolução, isto é, questões burocráticos com o fisco do país.`` 

 Em relação à fiscalização foi questionado qual(is) órgão(s), fiscaliza à 

empresa e qual a frequência ocorre essa fiscalização. A distribuidora 1 afirma que a 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA) fiscaliza todo 

trimestre e a distribuidora 2 respondeu são fiscalizados anualmente pela SEUMA e 

Vigilância Sanitária. Também foi questionado se as empresas apresentam alguma 

certificação de qualidade ou ambiental e ambas as empresas afirmam que não 

possui. 

 A Tabela 43 mostra a comparação entre as duas distribuidoras analisadas 

no presente estudo. 
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Tabela 43 – Resumo dos dados referentes às distribuidoras de medicamentos entrevistadas em 

Fortaleza em 2016. 

Variáveis Distribuidora 1 Distribuidora 2 

Tempo de mercado 39 anos 9 anos 

Geração de resíduos Grupos B e D Grupos B e D 

Retorno de medicamento vencido (farmácias, 

hospitais e clínicas) 

Sim Não 

Consegue realizar retorno para o laboratório Sim Sim 

Geração de resíduo (Kg) 3.500 1.450 

Custo 1.700 (empresa 

terceirizada); 4,40 

por Kg (incinerar) 

5.500 por ano 

Fiscalização SEUMA SEUMA / Vigilância 

Sanitária 

  

Fonte: Autora, 2016. 

 

 

4.6 Análise de dados da indústria farmacêutica 

 

Participaram da pesquisa duas indústrias farmacêuticas uma situada na 

Bahia com 16 anos de atuação no mercado. A empresa produz, anualmente, cerca 

de 120 milhões de unidade de farmacotécnica e distribui para todo o país, através de 

distribuidoras, representantes comerciais, com o Estado (municipal, estadual ou 

federal) e com o mercado institucional (hospitais e clínicas). 

A segunda indústria farmacêutica foi fundada em 1985 e está situada em 

São Paulo, sua distribuição é para todo o país e produz anualmente 900.000 

unidades de fitoterápicos por ano. Seu canal de distribuição é diretamente com 

distribuidoras e farmácias. 

 Em relação ao processo de logística reversa de medicamentos, as duas 

empresas praticam o retorno de medicamentos e foi questionada qual seriam as 

principais causas para o retorno de medicamentos para a empresa, o resultado é 

mostrado na Tabela 44. 
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Tabela 44 – Causas do retorno de medicamentos entre a indústria farmacêutica e seus distribuidores. 

Causas do retorno Indústria 1 Indústria 2 

Não há retorno de medicamentos Não Não 

Produto(s) danificado(s) durante o transporte Sim Sim 

Produto(s) solicitado de forma incorreta pelo 

cliente (na quantidade, na forma farmacêutica, 

etc 

Sim Sim 

Produto entregue de forma incorreta ao cliente 

(na quantidade, na forma Farmacêutica, etc.) 

Sim Sim 

Produto(s) com prazo de validade expirado no 

estoque da distribuidora 

Sim  Sim 

Produto(s) com prazo de validade expirado no 

estoque das farmácias, clínicas e hospitais 

Não Sim 

Produto(s) farmacêutico cujo prazo de 

validade específicos tenham decorrido em 

mais de um terço de sua totalidade. 

Sim Não 

Produto(s) fora da condição de uso por algum 

motivo específico 

Sim Sim 

       Fonte: Autora, 2016. 

 

Em relação ao canal reverso e Indústria farmacêutica 1 dispõe de 680 

funcionários. A empresa possui um centro de distribuição de 6.500 m2, cuja 

destinação final dos resíduos é exclusivamente por meio de incineração de acordo 

com o PGRSS da empresa aprovado pelo sistema de garantia de qualidade da 

empresa. Segundo a empresa, o custo da logística reversa é de R$ 2,35 Kg/resíduo 

e esses resíduos retornam à empresa por meio de transportadoras autorizadas a 

transportar medicamentos. Sendo que para fins de logística reversa a empresa 

recolhe anualmente cerca de R$ 120.000 de produtos/ano.   

A empresa é fiscalizada de forma semestral pelo órgão municipal e 

anualmente pelo órgão estadual. A empresa também possui estudos de impactos 

ambientais e destinação final adequada de medicamentos no meio ambiente e 

possui certificação de boas práticas de fabricação de medicamentos. 

Sobre o canal reverso da indústria farmacêutica 2, a empresa dispõe de 3 

funcionários e o transporte para o retorno dos produtos é através de transportadora 

que é segregada no estoque. A destinação final é através de empresa terceirizada 

que é destinado ao aterro sanitário, pois o resíduo é classificado como A099 – 

outros resíduos não perigosos (resíduos de cosméticos, alimentos e medicamentos 
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a base de plantas), classe IIA. O custo do processo de logística reversa para a 

empresa é inferior a R$ 10.000/ano (incluindo todos os custos), sendo que são 

recolhidos menos que 1.000 unidades/ano. A fiscalização ocorre anualmente pela 

ANVISA e pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) que verifica os 

procedimentos de descarte e a cada 2 anos é realizada Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB) e também pela Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP). A Tabela 44 mostra a comparação entre as 

duas indústrias farmacêuticas analisadas no presente estudo. 

 

Tabela 44 – Resumo dos dados referentes às indústrias de medicamentos entrevistadas em 2016. 

Variáveis Laboratório 1 Laboratório 2 

Tempo de mercado 16 anos 31 anos 

Localização Bahia São Paulo 

Geração de resíduos Grupos B e D Grupos B e D 

Produção anual 120 milhões de 

unidades 

900.000 

Geração de resíduo  R$ 120.000 

prod./ano 

1000 unid./ano 

Custo (R$) 2,35 Kg 10.000 por ano 

Fiscalização Órgãos municipal 

e estadual 

ANVISA e CETESB 

 Fonte: Autora, 2016. 

 

 

Em relação às duas empresas entrevistadas, observa-se que o processo 

de logística reversa de medicamentos ocorre de forma efetiva, pois existem 

legislações específicas para as empresas e fiscalizações periódicas. 

 

4.7 Distribuição dos pontos de coleta de medicamentos nas SERs 

 

Na análise das farmácias no município de Fortaleza, ficou evidente que o 

programa de recolhimento de medicamentos de uso domiciliar é quase inexistente. 

Por essa razão, houve a preocupação em desenvolver um modelo matemático que 

gerasse um resultado eficiente para alocar de forma otimizada pontos de coleta de 

medicamentos para o município. 
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No processo de escolha do modelo matemático do problema, considerou-

se que o objetivo é determinar os melhores pontos de coleta para medicamentos 

vencidos e excedentes no município de Fortaleza. As quantidades determinadas de 

pontos de coleta, a partir das equações foram de 52 pontos de coleta distribuídos 

nos 119 bairros de Fortaleza, sendo que 6 seriam localizados na SER I, 9 pontos de 

coleta na SER II, 7 pontos na SER III, 9 pontos de coleta na SER IV, 8 pontos na 

SER V e 13 pontos na SER VI, conforme descrito na metodologia. Deve-se ressaltar 

que neste estudo foi determinado apenas o bairro para ser alocado o ponto de 

coleta, uma vez, que seria necessário um estudo para determinar em qual farmácia 

em cada bairro selecionado seria a solução ótima. 

Para definir a quantidade mínima de pontos de coleta em cada SER, uma 

vez que seria necessário pelo menos um ponto de coleta em cada bairro, foram 

utilizadas as equações 8, 9 e 10, uma vez que não há na literatura uma metodologia 

para determinar a quantidade de coletores. 

 

𝑛0 =
𝑍2 .𝑝.𝑞 .𝑁

𝑑2 . 𝑁−1 +𝑍2 .𝑝.𝑞
                      (8) 

 

𝑛0 =
1,962. 0,5. 0,5. 119

0,052.  118 + 1,962. 0,5 .0,5
 

 

𝑛0 = 91 pontos de coleta em Fortaleza 

 

Nesse caso, também o valor inicial da amostra ultrapassa 5% do valor 

total da amostra, assim, faz-se necessário proceder a uma correção, uma vez que o 

intuito é trabalhar o mínimo ponto de coletas, adotando a expressão da Equação 10. 

 

𝑛 = (𝑛0)/(1 + 𝑛0/𝑁)             (10) 

𝑛 = (91)/(1 + 91/119) 

𝑛 = 52 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑚 𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 
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Para determinar a quantidade de pontos de coleta em cada SER foi 

utilizada a Equação 9. 

 

𝑛𝑆𝐸𝑅 =
𝑛0 . 𝑁𝑆𝐸𝑅

𝑁
                               (9) 

 

𝑛𝐼 =
52.15

119
= 6                                                         𝑛𝐼𝐼 =

52.21

119
= 9 

 

𝑛𝐼𝐼𝐼 =
52.16

119
= 7                                                       𝑛𝐼𝑉 =

52.20

119
= 9 

 

𝑛𝑉 =
52.18

119
= 8                                                          𝑛𝑉𝐼 =

52.29

119
= 13 

 

 

Segundo dados do Edital de 2013, do Ministério do meio Ambiente, 

organizado pelo Comitê Orientador para a Implantação de Sistema de Logística 

Reversa, a meta para o ano de 2015 era que todas as capitais tivessem pontos de 

coleta de medicamentos com a razão de 50.000 habitantes/ponto de coleta 

(BRASIL, 2013b). De acordo com essa informação, para alcançar essa meta, o 

município de Fortaleza deveria ter 49 pontos de coleta de medicamentos. Como o 

modelo desenvolvido sugeriu 52 pontos de coleta para o município, desta forma, 

mostra que a metodologia desenvolvida é satisfatória, pois os valores encontrados 

foram próximos.    

Para determinar os melhores bairros para inserir os coletores de 

medicamentos foi utilizada, como citada na metodologia, a programação linear 

utilizando o software LINGO®, mediante as matrizes de proximidade de cada SER, 

geradas a partir das informações obtidas de cada bairro. Os dados gerados a partir 

da matriz de proximidade foram inseridos na função objetivo no software LINGO®. 

Este requer apenas descrever se o objetivo da função é minimizar ou maximizar e 

suas respectivas restrições. O relatório final apresenta o valor da função objetivo, o 

valor de cada variável e o número de interações, resumidamente. Uma das 

vantagens da utilização do software LINGO® é que o operador não precisa 

especificar ou carregar um solver separadamente, pois lê sua formulação e 
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seleciona automaticamente o mais apropriado entre seu vasto conjunto de solvers, o 

que garante que o software tem uma maior capacidade de resolução de problemas 

variados.  

Para a SER I os seis bairros selecionados pelo software foram: Barra do 

Ceará, Floresta, Jacarecanga, Jardim Iracema, Vila Elery e Vila Velha. A distribuição 

pode ser observada na Figura 32. 

 

  

Figura 32 – Bairros selecionados da SER I para inserir coletores de medicamentos em Fortaleza-CE.  

 

Fonte: autora, 2016. 

 

 

De acordo com a Figura 32, observa-se que a distribuição realizada pelo 

modelo matemático atende toda a SER, uma vez que todos os bairros estão vizinhos 

a algum bairro com ponto de coleta. 

A solução encontrada para os pontos de coleta da SER II foram: Aldeota, 

Cidade 2000, Joaquim Távora, Meireles, Mucuripe, Papicu, Salinas, São João do 
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Tauape e Vicente Pizon. O mapa da SER II com os pontos alocados está mostrado 

na Figura 33. Os pontos selecionados conseguem atender toda a SER. 

 

Figura 33 – Bairros selecionados da SER II para inserir coletores de medicamentos  em Fortaleza-

CE. 

 

 

 

Fonte: autora, 2016 

 

 

 



187 
 

Na Figura 34 é mostrada a distribuição dos pontos de coleta selecionados 

para os bairros da SER III. Os bairros selecionados foram: Dom Lustosa, Henrique 

Jorge, João XXIII, Parque Araxá, Picí, Presidente Kennedy e Quintino Cunha. 

 

Figura 34 – Bairros selecionados da SER III para inserir coletores de medicamentos em Fortaleza-

CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autora, 2016. 
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Os bairros determinados pelo software para colocar os pontos de coleta 

de medicamentos para a SER IV foram: Demócrito Rocha, Dendê, Itaperi, Montese, 

Pan Americano, Parangaba, Serrinha, Vila Pery e Vila União (Figura 35). 

 

 

Figura 35 – Bairros selecionados da SER IV para inserir coletores de medicamentos em Fortaleza-

CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: autora, 2016. 
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Na SER V foram determinados oito pontos (Figura 36) de coleta e os bairros 

selecionados foram: Conjunto Ceará II, Conjunto Esperança, Granja Lisboa, Granja 

Portugal, Modubim, Presidente Vargas, Parque São José e Siqueira. 

 

Figura 36 – Bairros selecionados da SER V para inserir coletores de medicamentos em Fortaleza-

CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: autora, 2016. 
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Na SER VI foram selecionados 13 pontos de coleta, sendo a SER com 

mais pontos de coleta. Os bairros selecionados foram: Boa Vista, Cajazeiras, Cidade 

dos Funcionários, Conjunto Palmeiras, Dias Macedo, Edson Queiroz, Jardim da 

Oliveiras, Lagoa Redonda, Messejana, Parque Manibura, Passaré, Sabiaguaba e 

Sapiranga. A distribuição dos pontos de coleta é mostrada na Figura 37.    

 

Figura 37 – Bairros selecionados da SER VI para inserir coletores de medicamentos em Fortaleza-

CE. 

 

Fonte: autora, 2016. 
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A Figura 38 mostra a distribuição dos pontos de coleta no município de 

Fortaleza após a distribuição em cada SER. 

 

Figura 38 – Distribuição dos pontos de coleta determinado pela metodologia em todo o município de 

Fortaleza. 

 

Fonte: autora, 2016. 
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A metodologia de alocação de pontos de coletas de medicamentos no 

município de Fortaleza via uso de programação matemática, se constitui numa das 

mais modernas e inovadoras metodologias para alocação de facilidades em centros 

urbanos (ANDERSEN, 1998; DANTZIG, 1963). Para isto, fez-se necessário o 

desenvolvimento de um software “DataEntry” capaz de aglutinar os coeficientes 

tecnológicos do modelo de PLI para posterior execução no software LINDO. 

No DataEntry, utilizou-se um método pseudo-gravitacional para 

determinar as relações de similaridades entre os bairros de Fortaleza, conforme 

descrito pelas matrizes de similaridade no Apêndice F. Na ausência das distâncias 

entre os centróides de cada bairro, utilizou-se de um método pseudo-gravitacional 

baseado na lei de Gravitação Universal (“matéria atrai matéria na razão direta do 

produto de suas massas dividido pela sua distância ao quadrado”) para medir o grau 

de afinidade entre bairros. As variáveis que compuseram este d ij envolveram fatores 

sócio-econômicos tais como: População, Área, Renda, Domicílios, IDH, conforme 

apresentado no Apêndice E deste trabalho. 

Uma segunda opção seria que em cada bairro existisse pelo menos um 

ponto de coleta de medicamentos. No entanto, as referidas Leis deixaram a 

responsabilidade apenas para as farmácias e drogarias, não implementando uma 

política pública. Na referida lei também não foi utilizada a responsabilidade 

compartilhada entre governo, indústria, distribuidoras, farmácias e a população que 

está diretamente ligada nessa cadeia, principalmente na atuação na logística 

reversa de medicamentos.  

Para que ocorra a logística reversa de medicamentos, torna-se 

necessária a participação da população, pois o processo inverso começa na 

devolução de tais produtos. No processo de logística reversa de medicamentos é de 

fundamental importância a diferenciação no relacionamento com o consumidor, pois 

o maior obstáculo é a falta de informação (COSTA, 2013). A divulgação para a 

população é necessária, pois garante a sua participação neste processo. Para a 

conscientização da população são necessárias campanhas de educação e 

informação, além de incentivos (RODRIGO, 2009; DIEHL, 2012), pois no presente 

trabalho afirmou-se que a população não possui o conhecimento necessário sobre o 

descarte correto de medicamentos.  

Para que o sistema se torne eficiente, todos os envolvidos na cadeia 

devem ter a consciência de sua responsabilidade para que não haja 
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comprometimento na estruturação dos canais. Por isso, é preciso que haja um 

trabalho coletivo de autoridades, Organizações Não Governamentais (ONG´s) e da 

população para o correto descarte, assim como uma legislação mais efetiva quanto 

ao destino final dos resíduos farmacêuticos. A falta desta legislação, conscientização 

e o custo gerado para a implantação dos coletores em drogarias e farmácias são 

fatores que estão contribuindo para a demora da solução deste problema de impacto 

ambiental tão importante (BUENO et al., 2009). 
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5 CONCLUSÕES 

 

A implementação da logística reversa de medicamentos no âmbito da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos e das leis específicas para o Estado do 

Ceará e o município de Fortaleza, revela-se um grande avanço para as questões 

ambientais e para à saúde pública. 

Neste trabalho foi traçado o perfil de descarte de medicamentos vencidos 

e excedentes do município de Fortaleza e da consciência ambiental da referida 

população.  

Com os resultados obtidos, conclui-se que a população não detém a 

informação necessária sobre os problemas que o descarte incorreto de 

medicamentos pode gerar fato comprovado na pesquisa, uma vez que 73% dos 

participantes nunca receberam informações sobre o armazenamento e descarte de 

tais produtos.  

Em relação ao descarte de medicamentos, 43,9% dos entrevistados 

guardam as sobras de medicamentos para usar outra vez, fato que estimula a 

automedicação da sociedade (78,2%). Além disso, a forma de descarte de 

medicamentos vencidos e em desuso é o lixo comum (84,7%), mostrando que a 

consciência ambiental frente ao descarte de medicamentos é baixa, pois 51,4% dos 

entrevistados afirmam que não há relação entre problemas ambientais e o descarte 

incorreto de medicamentos. Na pesquisa também se conclui que o processo de 

logística reversa de medicamentos entre o consumidor final e as farmácias é 

ineficiente, uma vez que apenas 0,5% dos entrevistados retornam as sobras às 

farmácias. 

Em relação às farmácias e drogarias ficou constatado que não há 

programa eficiente de recolhimento de medicamentos vencidos ou excedentes da 

população, corroborando com os dados obtidos junto à população. Desta forma, 

estes estabelecimentos estão em desacordo com as Leis Estaduais N° 15.192/2012 

e 16.032/2016, além da Lei orgânica do município N° 9.927/2012, que obrigam aos 

estabelecimentos a recolherem tais insumos. No entanto, apenas a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos do Estado do Ceará está em harmonia com a PNRS, que 

preconiza a responsabilidade compartilhada entre os entes envolvidos, assim 

necessitando de uma política pública sobre a temática em questão para que as 

sobras de medicamentos sejam descartadas de forma correta, sem causar danos ao 
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meio ambiente e à saúde pública. Com os resultados obtidos neste trabalho, ficou 

evidente a necessidade de um rigor maior da fiscalização e a aplicabilidade das leis 

já existentes para o descarte correto de medicamentos no município de Fortaleza. 

Em relação às distribuidoras de medicamentos e a indústria farmacêutica, 

foi possível observar que, mesmo com o número de amostra reduzida, ocorre o 

processo de logística reversa de medicamentos nessa parte da cadeia. Com o 

estudo, conclui-se que o custo envolvido no processo, no que competem à coleta, 

transporte e destinação final é o principal desafio a ser enfrentado, tanto para a 

indústria farmacêutica, distribuidoras e farmácias. 

A metodologia desenvolvida para alocar os coletores de medicamentos foi 

satisfatória, uma vez as variáveis utilizadas para agrupar a similaridade entre os 

bairros como população, área, renda, número de domicílios e IDH foram importantes 

para determinar a função objetivo de cada SER para a construção do modelo 

matemático, sendo que o modelo desenvolvido pode auxiliar na tomada decisão de 

gestores.  

O uso de equações estatísticas foi satisfatório para determinar a 

quantidade de coletores de medicamentos para o município de Fortaleza, pois o 

resultado de 52 coletores em no município supracitado atendeu a demanda 

aproximada de 50.000 hab/coletor, como sugere o edital do acordo setorial para a 

implementação do sistema de logística reversa. Também foi determinada a 

quantidade de coletores por SER, que foi capaz de atender os bairros vizinhos de 

forma otimizada, ressaltando-se que o modo mais eficaz é transformar cada 

farmácia em um ponto de coleta para auxiliar a devolução das sobras de 

medicamentos da população para ser destinado de forma correta. 

Com o resultado obtido, através da distribuição dos pontos de coleta, 

observa-se que a metodologia adotada foi eficaz, uma vez que os pontos de coleta 

determinados abrangem todo o município. Sendo que a melhor opção seria que 

cada farmácia do município de Fortaleza fosse um ponto de coleta para 

medicamentos vencidos e em desuso, como preconiza a Lei Estadual 

N°15.192/2012, a Lei Orgânica do município de Fortaleza N° 9.927/2012 e a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará (Lei N° 16.032/2016). A 

implantação de coletores de medicamentos nas drogarias é fundamental, pois o 

coletor promove o descarte de forma adequada, tanto dos medicamentos como de 

suas embalagens, porque ambos representam risco ao meio ambiente.  



196 
 

Considerando que a implementação de logística reversa de 

medicamentos de uso humano vencidos e/ou em desuso no município de Fortaleza-

CE ainda está em processo de desenvolvimento, visto que as leis vigentes locais 

são recentes e a orientação para o consumidor final surgiu há pouco tempo (NBR 

16.457/2016), este estudo buscou levantar questões que possam contribuir com 

informações que propiciem  novas discussões em relação ao tema.    
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APÊNDICE A  

 Instrumento de coleta de dados da população 

 

 
 

1) Bairro: _____________ Regional: ___________ 

2) Faixa etária: 

(  ) 18 a 25 anos      (  ) 26 a 35 anos 

(  ) 36 a 50               (  ) 51 a 65 anos 

(  ) acima de 65 anos 

 

3) Gênero: 

(   ) Masculino     (   ) Feminino 

4) Grau de instrução 

(  ) Analfabeto 

(  ) Ensino fundamental incompleto  

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

 

5) Você considera sua renda como: 

(  ) baixa     (  ) média     (  ) alta 

6) Possui medicamentos em casa? 

(  ) sim     (  ) não      

7) Há presença de bula com o respectivo medicamento? 

(  ) sim   (  ) não   (  ) somente algumas 

8) Os medicamentos estão ao alcance das crianças (caso façam parte do convívio)?  

(  ) sim     (  ) não      

9) Você já comprou medicamento sem prescrição médica? 

(  ) sim     (  ) não     

10) Você já comprou algum medicamento pelo fato dele aparecer em propaganda e não 

pelo fato do médico prescrever? 

(  ) sim     (  ) não      

11) Observa o aspecto/aparência e a data de validade do medicamento antes de utilizá-lo? 

(  ) sim     (  ) não      

12) O que faz com as sobras dos medicamentos? 

(  ) Devolve à unidade ou agente de saúde 

(  ) Guarda para usar outra vez 
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(  ) Põe no lixo 

(  ) Doa aos vizinhos/amigos/parentes 

(  ) Não sobram  

 

13) Possui medicamentos vencidos em sua residência? 

(  ) sim     (  ) não 

14) Como você descarta os medicamentos em sua residência? 

(  ) Na pia   (   ) No vaso sanitário   (  ) No lixo doméstico    (  ) Outros 

15) Você acredita que o descarte de medicamentos pode trazer problemas ambientais? 

(  ) sim     (  ) não      

Se sim, o quem é o responsável?     ____________________________________ 

Se sim, qual o impacto que você conhece? _______________________________ 

16) Você já recebeu alguma informação quanto ao armazenamento e descarte de 

medicamentos? 

(  ) sim     (  ) não 

17) Você considera que o descarte incorreto de medicamentos traz algum prejuízo para a 

população? 

(  ) sim     (  ) não      

Se sim, qual? ________________________________________________________ 
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APÊNDICE B  

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DAS FARMÁCIAS 

 
 
 

1) Identificação: 
 

Nome do estabelecimento: ______________________________ 

Regional: _______________Bairro: ______________________ 

Nome do responsável:__________________________________Cargo: ________________ 

Estabelecimento:( ) Drogaria independente             ( ) Drogaria de Rede  

2) Geração:  

a) Quais os resíduos gerados pela drogaria?  

(  ) resíduos do grupo A (infectantes) (  ) resíduos do grupo B ( químicos)  

(  ) resíduos do grupo D (comuns) (  ) resíduos do grupo E (perfurocortantes)  

b) A empresa possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde?  

(   ) Sim         (   ) Não 

3) Quanto a segregação (separação)  

a) Os resíduos são segregados de acordo com a classificação das normas vigentes? 

(perfurocortante, químico, comum...) 

(  ) Sim           (  ) Não  

b) No caso dos resíduos químicos, são separados as formas líquidas das sólidas, e semi-sólidas? 

(  ) sim           (  ) não 

4) Quanto ao acondicionamento:  

a) Como são acondicionados os resíduos químicos? (medicamentos)  

______________________________________________________________ 

 b) Os resíduos químicos são acondicionados juntos com sua embalagem original?  

(  ) sim  (  ) não  

5) Quanto a Identificação:  

a) Todos os resíduos são identificados de acordo com o grau de periculosidade e obedecendo as 

normas vigentes?  

( ) sim, é  identificado de acordo com as normas vigentes, com símbolos e cores e atendendo aos 

parâmetros referenciados na norma da NBR 7.500 da ABNT;  

(  ) É feita a identificação, sem utilizar critérios adotados nas normas;  

(  ) Não é feito identificação, pois os resíduos ficam isolados, não correndo o risco de reutilizar 

(   ) Outro _______________________________________________________ 

6) Quanto ao Armazenamento  

a) A empresa possui um programa de destinação correta de resíduos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

b) O estabelecimento possui um local exclusivo para o armazenamento interno dos resíduos?  

(  ) sim    (  ) não 

c) No local onde são armazenados os resíduos, também são guardados outros tipos de materiais?  
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(  ) sim       (  ) não  

7) Quanto a coleta interna 

a) O estabelecimento possui algum programa para o recolhimento de medicamentos vencidos ou 

excedente de uso domiciliar?   

(   ) Sim               (    )Não   

O estabelecimento possui interesse de introduzir coletores para realizar o descarte correto de 

medicamentos?  

(  ) Sim     (   ) Não 

d) A empresa possui algum método para divulgar e/ou incentivar a população a participar do 

recolhimento dos medicamentos em desuso?   

(   ) Através de propaganda de rádio 

(  ) Apenas informam os  clientes quando solicitado 

(  ) Através  de totens na própria empresa 

(  ) Não possui  e não recebe os medicamentos 

(  ) Outras iniciativas _______________________________________ 

8) Quanto a Coleta Externa:  

a) O estabelecimento costuma realizar a prática de retorno medicamentos que estejam com seus 

prazos de validade vencidos ou fora de condições de uso?   

(   ) Sim         (   ) Não    

c) A coleta dos resíduos químicos é realizada por:  

(  ) empresa terceirizada  (  ) prefeitura   (  ) ONG (  ) outros (especificar) ________________ 

d) Caso a coleta seja feito por uma empresa terceirizada:  

No momento da contratação dos serviços da empresa, você procurou se informar sobre a 

documentação da empresa como: licença de funcionamento, licença ambiental?  

( ) sim (  ) não  

e) Qual a frequência da coleta dos resíduos químicos?  

(  ) semanal (  ) quinzenal(  ) mensal (  ) solicito quando necessário (  ) Não há coleta 

9) Quanto a Disposição Final  

a) Você sabe qual o destino final é dado aos resíduos gerados na sua empresa?  

(  ) sim (  ) não  

Se sim, qual é o destino final dos resíduos químicos?  

 

 

b) Você acha que os resíduos químicos gerados na sua empresa quando descartado de forma 

inadequada podem trazer algum tipo de dano ao meio ambiente? Quais? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C  

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DAS DISTRIBUIDORAS 

 

RESPONSÁVEL: ________________________________________ 

CARGO:_______________________________________________  

DATA: ___/___/___  

 

1.  IDENTIFICAÇÃO  

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ:  

Endereço:  

Ano de Fundação: 

2. Número de Filiais: ___________________________________________  

3.  Área de Abrangência (para onde distribui):___________________________ 

4. Quais são os laboratórios farmacêuticos que a distribuidora trabalha?   

_______________________________________________________________ 

5. A empresa possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde?  

(   ) Sim         (   ) Não  

6. A empresa recebe medicamentos vencidos provenientes de farmácias, hospitais, 

clínicas? 

(   ) Sim         (   ) Não 

7. Qual o destino final dos medicamentos vencidos no estoque da distribuidora, ou 

provenientes das farmácias, hospitais, clínicas?  

_______________________________________________________________ 

8. Quanto de Resíduo químico-farmacêutico a empresa gerou (mensal/anual) no 

último ano?  

_______________________________________________________________ 

9. Qual(ais) são os custos gerados para a destinação adequada dos RSSS na sua 

empresa?  

_______________________________________________________________ 
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10. Se um cliente (Farmácia) precisar devolver os medicamentos com prazo de 

validade vencido no estoque da farmácia para a distribuidora ele consegue fazer 

esse retorno?  

(   ) Sim         (   ) Não  

11. Em quais situações pode ocorrer o retorno de medicamentos das farmácias para 

a distribuidora:  

(  ) Não há retorno de medicamentos; 

(  ) Produto(s) danificado(s) durante o transporte;  

(  ) Produto(s)  solicitado  de  forma  incorreta  pelo  cliente  (na  quantidade,  na 

forma farmacêutica, etc.);  

(  ) Produto entregue de  forma  incorreta ao cliente  (na quantidade, na  forma 

farmacêutica, etc.);  

(   ) Produto (s) com prazo de validade expirado no estoque da(s) farmácia (s).  

( ) Produto(s) farmacêuticos cujo prazo de validade específicos tenham decorrido em 

mais de um terço de sua totalidade.  

(   ) Produto(s) fora da condição de uso por algum motivo específico; 

12. Qual(ais) Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSSS) são produzidos pelo 

estabelecimento:  

(   ) GRUPO A (resíduos infectantes)  

(   ) GRUPO B (resíduos químicos)  

(   ) GRUPO C (radioativo)  

(   ) GRUPO D (resíduos comuns)  

(   ) GRUPO E (perfuro cortantes) 

13. A empresa possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 

Saúde?  

(   ) Sim         (   ) Não  

14. A sua empresa consegue realizar o retorno de seus produtos vencidos (no 

estoque da distribuidora) para o(s) laboratório(s) farmacêuticos?   

(   ) Sim         (   ) Não  
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15. A empresa é fiscalizada por órgãos relacionados ao meio ambiente com que 

frequência? Qual(ais) o(s) órgãos fiscalizadores?   

Frequência X Órgão Fiscalizador 

Semanal   

Mensal   

Bimestral   

Trimestral   

Semestral   

Anual   

Outros    

 

16.  A empresa apresenta alguma certificação de qualidade ou ambiental: 

(    ) SIM                   (   ) NÃO  

Qual(ais) __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

APÊNDICE D 

 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

 

RESPONSÁVEL: ____________________________________________________  

CARGO: ___________________________________________________________  

DATA: ___/___/____  

 

1.  IDENTIFICAÇÃO  

a) Razão Social: ___________________________________________  

b) Nome Fantasia: _________________________________________  

c) Endereço: _________________________________________________________  

d) Ano de Fundação: ____________________ 

2. Qual a produção anual de medicamentos da empresa? 

3. Distribui para qual(s) regiões do país?  

(   )Sul                   (   ) Sudeste                  (   ) Centro-Oeste 

(   )Norte                (   ) Nordeste  

4. Sobre a logística de distribuição a empresa trabalha:  

(   ) Através de distribuidoras  

(   ) Através de Operador Logístico  

(   ) Diretamente com farmácias  

(   ) Diretamente com Estado (municipal, estadual ou federal)  

(   ) Diretamente com Mercado Institucional (hospitais, clínicas)  

(   ) Representante Comercial 

5. Em quais situações pode ocorrer o retorno de medicamentos para a empresa:  

(  ) Não há retorno de medicamentos; 

(   ) Produto(s) danificado(s) durante o transporte;  

(   ) Produto(s) solicitado de forma incorreta pelo cliente (na quantidade, na forma farmacêutica, etc.);  

(   ) Produto entregue  de  forma  incorreta  ao  cliente  (na  quantidade,  na  forma Farmacêutica, 

etc.);  

(   ) Produto(s) com prazo de validade expirado no estoque da distribuidora;  

(   ) Produto(s) com prazo de validade expirado no estoque da(s) farmácia(s), clínica (s), hospital(ais).  

(   ) Produto(s) farmacêuticos cujo prazo de validade específicos tenham decorrido em mais de um 

terço de sua totalidade.  

(   ) Produto(s) fora da condição de uso por algum motivo específico; 

6.  Sobre o canal reverso de distribuição de seus produtos, a empresa dispõe:  

a) Número de funcionários (recursos humanos) 

b) Forma de transporte 

c) Estocagem (recursos físicos): 

d) Destinação final: 

e) Custos do processo (logística reversa): 
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7. Quanto, em média, a empresa recolhe anualmente de medicamentos? 

8. Como a empresa realiza o descarte final de medicamentos com prazo de validade expirado? 

9. A empresa possui estudos dos impactos ambientais da destinação final inadequada de 

medicamentos no meio ambiente?  

(    ) SIM                   (   ) NÃO 

10. A empresa é fiscalizada por órgãos relacionados ao meio ambiente com que frequência? Qual 

(ais) o(s) órgãos fiscalizadores?   

Frequência X Órgão Fiscalizador 

Semanal   

Mensal   

Bimestral   

Trimestral   

Semestral   

Anual   

Outros    

 

11.  A empresa apresenta alguma certificação de qualidade ou ambiental: 

(    ) SIM                   (   ) NÃO  
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APÊNDICE E 
 

Dados gerais de cada bairro do município de Fortaleza. 
 

 

Regional Bairros População 
ÁREA  
(HA) 

Média de 
moradores 

por 
domicílio 

RENDA 
MÉDIA 

Domicílios 
Particulares 
Residentes 

IDH-b 

REGIONAL 6 Aerolândia 11360,00 68,10 3,45 482,28 3289,00 0,31 

REGIONAL 4 Aeroporto 8618,00 727,5 3,61 398,13 2382,00 0,17 

REGIONAL 2 Aldeota 42361,00 393,70 3,08 2.901,57 13723,00 0,86 

REGIONAL 6 Alto da Balança 12814,00 85,00 3,39 500,72 3772,00 0,34 

REGIONAL 1 Álvaro Weyne 23690,00 153,70 3,52 562,49 6705,00 0,36 

REGIONAL 3 Amadeo Furtado 11703,00 89,40 3,46 1.065,93 3374,00 0,58 

REGIONAL 6 Ancuri 20070,00 573,10 3,42 413,44 5829,00 0,20 

REGIONAL 3 Antônio Bezerra 25846,00 233,80 3,44 556,87 7478,00 0,34 

REGIONAL 1 
Arraial Moura 

Brasil 
3765,00 46,30 3,55 444,89 1050,00 0,28 

REGIONAL 3 Autran Nunes 21208,00 101,20 3,78 349,74 5609,00 0,18 

REGIONAL 1 Barra do Ceará 72423,00 385,60 3,56 398,61 20279,00 0,21 

REGIONAL 6 Barroso 29847,00 368,70 3,58 393,71 8321,00 0,18 

REGIONAL 3 Bela Vista 16754,00 95,00 3,4 636,82 4922,00 0,37 

REGIONAL 4 Benfica 12954,00 143,10 3,05 1.088,35 2975,00 0,62 

REGIONAL 6 Boa Vista 12247,00 50,60 3,42 510,25 
 

0,28 

REGIONAL 4 Bom Futuro 6405,00 32,50 3,25 789,45 1970,00 0,50 

REGIONAL 5 Bom Jardim 37758,00 253,10 3,6 349,75 10462,00 0,19 

REGIONAL 3 Bonsucesso 41198,00 266,80 3,5 434,41 11740,00 0,26 

REGIONAL 2 Cais do Porto 22382,00 246,80 3,54 393,02 6321,00 0,22 

REGIONAL 6 Cajazeiras 14478,00 331,20 3,27 768,93 4412,00 0,30 

REGIONAL 6 Cambeba 7625,00 251,60 3,54 1.628,07 2154,00 0,51 

REGIONAL 5 Canindezinho 41202,00 337,50 3,57 325,47 11544,00 0,13 

REGIONAL 1 Carlito Pamplona 29076,00 126,80 3,49 500,01 8317,00 0,29 

REGIONAL 2 Centro 28538,00 545,60 2,89 1.062,93 9717,00 0,55 

REGIONAL 2 Cidade 2000 8272,00 53,10 3,15 1.017,12 2624,00 0,56 

REGIONAL 6 
Cidade dos 

Funcionários 
18256,00 330,80 3,4 1.549,05 5338,00 0,57 

REGIONAL 6 Coaçu 7188,00 167,50 3,53 562,66 2038,00 0,25 

REGIONAL 2 Cocó 20492,00 336,90 3,18 3.295,32 6439,00 0,76 

REGIONAL 5 Conjunto Ceará I 19221,00 216,30 3,51 603,52 5473,00 0,36 

REGIONAL 5 Conjunto Ceará II 23673,00 174,40 3,51 589,31 6743,00 0,36 

REGIONAL 5 
Conjunto 

Esperança 
16405,00 110,00 3,45 514,66 4753,00 0,28 

REGIONAL 6 
Conjunto 
Palmeiras 

36599,00 - 4,02 239,25 9113,00 0,10 

REGIONAL 4 Couto Fernandes 5260,00 35,60 3,38 622,40 1555,00 0,36 

REGIONAL 1 Cristo Redentor 26717,00 131,20 3,68 377,42 7237,00 0,25 

REGIONAL 6 Curió 7636,00 92,50 3,64 488,71 2100,00 0,18 

REGIONAL 4 Damas 10719,00 96,60 3,04 1.026,95 3513,00 0,51 
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Regional Bairros População 
ÁREA  
(HA) 

Média de 
moradores 

por 
domicílio 

RENDA 
MÉDIA 

Domicílios 
Particulares 
Residentes 

IDH-b 

REGIONAL 4 Dendê 5637,00 230,60 3,29 633,44 1539,00 0,18 

REGIONAL 6 Dias Macêdo 12111,00 255,00 3,46 447,66 3481,00 0,27 

REGIONAL 2 Dionísio Torres 15634,00 179,30 3,22 2.707,35 4844,00 0,85 

REGIONAL 3 Dom Lustosa 13147,00 135,60 3,43 547,80 3831,00 0,32 

REGIONAL 6 Edson Queiroz 22210,00 1.601,10 3,76 919,55 5901,00 0,35 

REGIONAL 1 Farias Brito 12063,00 83,70 3,33 890,48 3605,00 0,49 

REGIONAL 4 Fátima 23309,00 322,50 3,19 1.756,11 7251,00 0,69 

REGIONAL 1 Floresta 28896,00 141,20 3,49 380,81 8270,00 0,22 

REGIONAL 5 Genibaú 40336,00 184,40 3,55 329,98 11343,00 0,13 

REGIONAL 5 Granja Lisboa 52042,00 619,40 3,61 341,36 14425,00 0,17 

REGIONAL 5 Granja Portugal 39651,00 362,50 3,67 334,83 10791,00 0,19 

REGIONAL 6 Guajerú 6668,00 97,50 3,59 612,34 1855,00 0,28 

REGIONAL 2 Guararapes 5266,00 73,70 3,41 3.488,25 1546,00 0,76 

REGIONAL 3 Henrique Jorge 26994,00 181,30 3,45 551,52 7816,00 0,34 

REGIONAL 4 Itaoca 12477,00 80,00 3,34 605,65 3734,00 0,37 

REGIONAL 4 Itaperi 22563,00 245,60 3,2 798,25 7055,00 0,36 

REGIONAL 1 Jacarecanga 14204,00 128,10 3,34 349,74 4167,00 0,44 

REGIONAL 6 Jangurussu 50479,00 1.558,20 3,54 416,90 14252,00 0,17 

REGIONAL 4 Jardim América 12264,00 71,30 3,38 715,56 3624,00 0,44 

REGIONAL 5 Jardim Cearense 10103,00 111,30 3,46 717,01 2907,00 0,31 

REGIONAL 6 
Jardim das 
Oliveiras 

29571,00 268,10 3,56 474,77 8286,00 0,27 

REGIONAL 1 
Jardim 

Guanabara 
14919,00 73,70 3,48 508,03 4287,00 0,32 

REGIONAL 1 Jardim Iracema 23184,00 130,60 3,52 448,19 6570,00 0,29 

REGIONAL 3 João XXIII 18398,00 141,20 3,5 449,97 5231,00 0,28 

REGIONAL 2 Joaquim Távora 23450,00 199,40 3,15 1.446,03 7419,00 0,66 

REGIONAL 3 Jóquei Clube 19331,00 174,30 3,4 708,67 5670,00 0,40 

REGIONAL 4 José Bonifácio 8848,00 88,80 3,11 1.159,20 2834,00 0,64 

REGIONAL 6 José de Alencar 16003,00 314,30 3,5 1.290,87 4567,00 0,37 

REGIONAL 6 Lagoa Redonda 27949,00 1.822,20 3,5 544,16 7948,00 0,25 

REGIONAL 2 
Luciano 

Cavalcante 
15543,00 400,60 3,46 1.524,32 4472,00 0,52 

REGIONAL 5 Manoel Sátiro 37952,00 307,50 3,41 527,94 11124,00 0,29 

REGIONAL 2 
Manuel Dias 

Branco 
1447,00 - 3,27 1.239,43 442,00 0,33 

REGIONAL 5 Maraponga 10155,00 168,10 3,31 916,44 3064,00 0,39 

REGIONAL 2 Meireles 36982,00 251,80 2,91 3.659,54 12690,00 0,95 

REGIONAL 6 Messejana 41689,00 670,00 3,41 648,89 12174,00 0,37 

REGIONAL 5 Mondubim 76044,00 1.605,10 3,44 500,06 22094,00 0,23 

REGIONAL 1 Monte Castelo 13215,00 86,80 3,44 688,29 3838,00 0,43 

REGIONAL 4 Montese 25970,00 190,60 3,26 822,59 7946,00 0,47 

REGIONAL 2 Mucuripe 13747,00 61,80 3,09 2.742,25 4447,00 0,79 
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Regional Bairros População 
ÁREA  
(HA) 

Média de 
moradores 

por 
domicílio 

RENDA 
MÉDIA 

Domicílios 
Particulares 
Residentes 

IDH-b 

REGIONAL 3 Padre Andrade 12936,00 130,00 3,41 622,59 3758,00 0,36 

REGIONAL 4 Pan Americano 8815,00 56,3 3,41 564,22 2580,00 0,37 

REGIONAL 2 Papicu 18370,00 342,60 3,3 1.476,65 5549,00 0,52 

REGIONAL 4 Parangaba 30947,00 389,30 3,33 787,91 9225,00 0,41 

REGIONAL 3 Parque Araxá 6715,00 50,00 3,33 984,94 2007,00 0,58 

REGIONAL 6 
Parque Dois 

Irmãos 
27236,00 450,00 3,64 557,84 7479,00 0,25 

REGIONAL 6 Parque Iracema 8409,00 143,10 3,07 1.610,86 2735,00 0,50 

REGIONAL 6 Parque Manibura 7529,00 181,80 3,69 1.591,49 2040,00 0,57 

REGIONAL 5 
Parque 

Presidente 
Vargas 

7192,00 141,90 3,69 622,59 1947,00 0,13 

REGIONAL 6 
Parque Santa 

Maria*   
- 

  
- 

REGIONAL 5 
Parque Santa 

Rosa 
12790,00 95,00 3,43 433,82 3725,00 0,24 

REGIONAL 5 Parque São José 10486,00 53,80 3,47 419,79 3017,00 0,28 

REGIONAL 3 Parquelândia 14432,00 136,20 3,22 1.170,29 4428,00 0,62 

REGIONAL 4 Parreão 11072,00 91,90 3,43 1.202,45 3209,00 0,57 

REGIONAL 6 Passaré 50940,00 746,80 3,38 619,47 14957,00 0,22 

REGIONAL 6 Paupina 14665,00 837,50 3,46 486,79 4214,00 0,24 

REGIONAL 6 Pedras 1342,00 311,80 3,63 425,73 370,00 0,26 

REGIONAL 3 Pici 42494,00 392,50 3,58 424,62 11871,00 0,21 

REGIONAL 1 Pirambú 17775,00 69,30 3,65 340,36 4775,00 0,22 

REGIONAL 5 
Planalto Ayrton 

Senna 
39446,00 - 3,56 360,67 11037,00 0,16 

REGIONAL 2 Praia de Iracema 3130,00 35,00 2,87 1.903,17 1089,00 0,72 

REGIONAL 2 Praia do Futuro I 6630,00 160,60 3,42 824,95 1925,00 0,29 

REGIONAL 2 Praia do Futuro II 11957,00 324,40 3,46 479,83 3442,00 0,16 

REGIONAL 5 
Prefeito José 

Valter 
33427,00 1.307,60 3,42 610,67 9593,00 0,39 

REGIONAL 3 
Presidente 
Kennedy 

23004,00 176,80 3,43 778,11 6670,00 0,42 

REGIONAL 3 Quintino Cunha 47277,00 294,30 3,58 427,43 13146,00 0,22 

REGIONAL 3 Rodolfo Teófilo 19114,00 179,30 3,36 818,26 5673,00 0,48 

REGIONAL 6 Sabiaguaba 2117,00 1.343,20 3,59 549,83 582,00 0,26 

REGIONAL 2 Salinas 4298,00 274,30 3,51 1.749,91 1225,00 0,49 

REGIONAL 6 São Bento 11964,00 
 

3,36 434,74 3537,00 0,19 

REGIONAL 1 São Gerardo 14505,00 143,1 3,27 1.347,59 
 

0,59 

REGIONAL 2 
São João do 

Tauape 
27598,00 245,60 3,32 890,75 8301,00 0,49 

REGIONAL 6 Sapiranga/Coité 32158,00 395,00 3,73 893,65 8629,00 0,33 

REGIONAL 4 Serrinha 28770,00 171,30 3,47 519,27 8274,00 0,28 

REGIONAL 5 Siqueira 33628,00 298,80 3,63 326,80 9253,00 0,14 

REGIONAL 2 Varjota 8421,00 63,70 3,01 2.153,80 2792,00 0,71 

REGIONAL 1 Vila Ellery 7863,00 58,10 3,43 696,07 2292,00 0,41 

REGIONAL 4 Vila Pery 20645,00 150,60 3,38 527,34 6093,00 0,34 
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Regional Bairros População 
ÁREA  
(HA) 

Média de 
moradores 

por 
domicílio 

RENDA 
MÉDIA 

Domicílios 
Particulares 
Residentes 

IDH-b 

REGIONAL 4 Vila União 15378,00 217,50 3,38 908,56 4513,00 0,46 

REGIONAL 1 Vila Velha 61617,00 780,00 3,55 486,95 17326,00 0,27 

REGIONAL 2 Vicente Pinzon 45518,00 276,90 3,55 684,18 12712,00 0,33 

FONTE: Censo Demográfico - IBGE (2010) 
*Bairros novos      
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APÊNDICE F  

 Modelo para Alocação de Centros Coletores de Medicamentos 

 

 

 SER I 
 

MIN 0.00x1_1 + 25592.39x1_2 + 316.12x1_3 + 94.80x1_4 + 1449.09x1_5 + 

295.84x1_6 + 964.71x1_7 + 827.86x1_8 + 2.87x1_9 + 1179.65x1_10 + 

387.68x1_11 + 2699.95x1_12 + 15516.60x1_13 + 25592.39x2_1 + 0.00x2_2 + 

20221.29x2_3 + 2259.19x2_4 + 39216.84x2_5 + 20388.75x2_6 + 6491.17x2_7 + 

35625.63x2_8 + 26124.83x2_9 + 37760.66x2_10 + 32268.8x2_11 + 44917.21x2_12 

+ 1256.53x2_13 + 316.12x3_1 + 20221.29x3_2 + 0.0x3_3 + 67.46x3_4 + 

3117.99x3_5 + 0.49x3_6 + 2384.21x3_7 + 2166.64x3_8 + 377.70x3_9 + 

2716.69x3_10 + 1402.87x3_11 + 4863.35x3_12 + 1405.05x3_13 + 94.80x4_1 + 

22591.97x4_2 + 67.46x4_3 + 0.00x4_4 + 2281.96x4_5 + 58.15x4_6 + 1660.00x4_7 

+ 1479.15x4_8 + 129.31x4_9 + 1939.55x4_10 + 860.26x4_11 + 3800.33x4_12 + 

13202.30x4_13 + 1449.09x5_1 + 9216.84x5_2 + 3117.99x5_3 + 2281.96x5_4 + 

0.00x5_5 + 3053.75x5_6 + 51.94x5_7 +87.68x5_8 + 1326.65x5_9 + 14.22x5_10 + 

342.98x5_11 + 194.02x5_12 + 26445.12x5_13 + 295.84x6_1 + 20388.75x6_2 + 

0.49x6_3 + 58.15x6_4 + 3053.75x6_5 + 0.00x6_6 + 2326.90x6_7 + 2112.41x6_8 + 

355.21x6_9 + 2656.33x6_10 + 1358.98x6_11 + 4782.29x6_12 + 11530.94x6_13 +  

964.71x7_1 + 36491.17x7_2 + 2384.21x7_3 + 1660.00x7_4 + 51.94x7_5 + 

2326.90x7_6 + 0.00x7_7 + 5.53x7_8 + 864.24x7_9 + 12.02x7_10 + 131.25x7_11 + 

438.48x7_12 + 24125.95x7_13 + 827.86x8_1 + 35625.63x8_2 + 2166.64x8_3 + 

1479.15x8_4 + 87.68x8_5 + 2112.41x8_6 + 5.53x8_7 + 0.00x8_8 + 735.29x8_9 + 

31.31x8_10 + 84.23x8_11 + 538.02x8_12 + 23512.18x8_13 + 2.87x9_1 + 

26124.83x9_2 + 377.70x9_3 + 129.31x9_4 + 1326.65x9_5 + 355.21x9_6 + 

864.42x9_7 + 735.29x9_8 + 0.00x9_9 + 1069.04x9_10 + 324.94x9_11 + 

2531.01x9_12 + 15932.10x9_13 + 179.65x10_1 + 37760.66x10_2 + 2716.69x10_3 + 

1939.55x10_4 + 14.22x10_5 + 2656.33x10_6 + 12.02x10_7 + 31.37x10_8 + 

1069.04x10_9 + 0.00x10_10 + 217.92x10_11 + 310.34x10_12 + 25252.00x10_13 + 

387.68x11_1 + 2268.81x11_2 + 1402.87x11_3 + 860.26x11_4 + 342.98x11_5 + 

1358.98x11_6 + 131.25x11_7 + 84.23x11_8 + 324.94x11_9 + 217.92x11_10 + 

0.00x11_11 +  

1045.39x11_12 + 20801.75x11_13 + 2699.95x12_1 + 44917.21x12_2 + 863.35x12_3 

+ 3800.33x12_4 + 194.02x12_5 + 4782.29x12_6 + 438.48x12_7 + 538.02x12_8 + 

2521.01x12_9 + 310.34x12_10 + 1045.39x12_11 + 0.00x12_12 + 31160.78x12_13 + 

1516.60x13_1 + 1256.53x13_2 + 11405.05x13_3 + 13202.30x13_4 + 26445.12x13_5 

+ 11530.94x13_6 + 24215.95x13_7 + 23512.18x13_8 + 15932.10x13_9 + 

25252.00x13_10 + 20801.75x13_11 + 31160.78x13_12 + 0.0x13_13 +  

 

y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8 + y9 + y10 + y11 + y12 + y13   

 

subject to 

City_1) x1_1 +  x1_2 + x1_3 + x1_4 + x1_5 + x1_6 + x1_7 + x1_8 + x1_9                      

+ x1_10 + x1_11 + x1_12 + x1_13 = 1 

City_2) x2_1  +  x2_2 + x2_3 + x2_4 + x2_5 + x2_6 + x2_7 + x2_8 + x2_9 + 

x2_10 + x2_11 + x2_12 + x2_13 = 1 

City_3) x3_1 + x3_2 + x3_3 + x3_4 + x3_5 + x3_6 + x3_7 + x3_8 + x3_9 + 

        x3_10 + x3_11 + x3_12 + x3_13 = 1 

City_4) x4_1 + x4_2 + x4_3 + x4_4 + x4_5 + x4_6 + x4_7 + x4_8 + x4_9 + 

        x4_10 + x4_11 + x4_12 + x4_13 = 1 

City_5) x5_1 + x5_2 + x5_3 + x5_4 + x5_5 + x5_6 + x5_7 + x5_8 + x5_9 + 

        x5_10 + x5_11 + x5_12 + x5_13 = 1 

City_6) x6_1 + x6_2 + x6_3 + x6_4 + x6_5 + x6_6 + x6_7 + x6_8 + x6_9 + 

        x6_10 + x6_11 + x6_12 + x6_13 = 1 

City_7) x7_1 + x7_2 + x7_3 + x7_4 + x7_5 + x7_6 + x7_7 + x7_8 + x7_9 + 

        x7_10 + x7_11 + x7_12 + x7_13  = 1 

CitY_8) x8_1 + x8_2 + x8_3 + x8_4 + x8_5 + x8_6 + x8_7 + x8_8 + x8_9 + 
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        x8_10 + x8_11 + x8_12 + x8_13 = 1 

City_9) x9_1 + x9_2 + x9_3 + x9_4 + x9_5 + x9_6 + x9_7 + x9_8 + x9_9 +  

        x9_10 + x9_11 + x9_12 + x9_13 = 1 

City_10)x10_1 + x10_2 + x10_3 + x10_4 + x10_5 + x10_6 + x10_7 + x10_8  + 

x10_9 + x10_10 + x10_11 + x10_12 + x10_13 = 1 

City_11)x11_1 + x11_2 + x11_3 + x11_4 + x11_5 + x11_6 + x11_7 + x11_8 + 

x11_9 + x11_10 + x11_11 + x11_12 + x11_13 = 1 

City_12)x12_1 + x12_2 + x12_3 + x12_4 + x12_5 + x12_6 + x12_7 + x12_8 + 

x12_9 + x12_10 + x12_11 + x12_12 + x12_13 = 1 

City_13)x13_1 + x13_2 + x13_3 + x13_4 + x13_5 + x13_6 + x13_7 + x13_8 + 

x13_9 + x13_10 + x13_11 + x13_12 + x13_13 = 1   

    

  

    

x1_1 - y1 <= 0 

x1_2 - y2 <= 0 

x1_3 - y3 <= 0 

x1_4 - y4 <= 0 

x1_5 - y5 <= 0 

x1_6 - y6 <= 0 

x1_7 - y7 <= 0 

x1_8 - y8 <= 0 

x1_9 - y9 <= 0 

x1_10 - y10 <= 0 

x1_11 - y11 <= 0 

x1_12 - y12 <= 0 

x1_13 - y13 <= 0 

 

x2_1 - y1 <= 0 

x2_2 - y2 <= 0 

x2_3 - y3 <= 0 

x2_4 - y4 <= 0 

x2_5 - y5 <= 0 

x2_6 - y6 <= 0 

x2_7 - y7 <= 0 

x2_8 - y8 <= 0 

x2_9 - y9 <= 0 

x2_10 - y10 <= 0 

x2_11 - y11 <= 0 

x2_12 - y12 <= 0 

x2_13 - y13 <= 0 

 

x3_1 - y1 <= 0 

x3_2 - y2 <= 0 

x3_3 - y3 <= 0 

x3_4 - y4 <= 0 

x3_5 - y5 <= 0 

x3_6 - y6 <= 0 

x3_7 - y7 <= 0 

x3_8 - y8 <= 0 

x3_9 - y9 <= 0 

x3_10 - y10 <= 0 

x3_11 - y11 <= 0 

x3_12 - y12 <= 0 

x3_13 - y13 <= 0 

 

x4_1 - y1 <= 0 

x4_2 - y2 <= 0 

x4_3 - y3 <= 0 

x4_4 - y4 <= 0 

x4_5 - y5 <= 0 
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x4_6 - y6 <= 0 

x4_7 - y7 <= 0 

x4_8 - y8 <= 0 

x4_9 - y9 <= 0 

x4_10 - y10 <= 0 

x4_11 - y11 <= 0 

x4_12 - y12 <= 0 

x4_13 - y13 <= 0 

 

x5_1 - y1 <= 0 

x5_2 - y2 <= 0 

x5_3 - y3 <= 0 

x5_4 - y4 <= 0 

x5_5 - y5 <= 0 

x5_6 - y6 <= 0 

x5_7 - y7 <= 0 

x5_8 - y8 <= 0 

x5_9 - y9 <= 0 

x5_10 - y10 <= 0 

x5_11 - y11 <= 0 

x5_12 - y12 <= 0 

x5_13 - y13 <= 0 

 

x6_1 - y1 <= 0 

x6_2 - y2 <= 0 

x6_3 - y3 <= 0 

x6_4 - y4 <= 0 

x6_5 - y5 <= 0 

x6_6 - y6 <= 0 

x6_7 - y7 <= 0 

x6_8 - y8 <= 0 

x6_9 - y9 <= 0 

x6_10 - y10 <= 0 

x6_11 - y11 <= 0 

x6_12 - y12 <= 0 

x6_13 - y13 <= 0 

 

x7_1 - y1 <= 0 

x7_2 - y2 <= 0 

x7_3 - y3 <= 0 

x7_4 - y4 <= 0 

x7_5 - y5 <= 0 

x7_6 - y6 <= 0 

x7_7 - y7 <= 0 

x7_8 - y8 <= 0 

x7_9 - y9 <= 0 

x7_10 - y10 <= 0 

x7_11 - y11 <= 0 

x7_12 - y12 <= 0 

x7_13 - y13 <= 0 

 

x8_1 - y1 <= 0 

x8_2 - y2 <= 0 

x8_3 - y3 <= 0 

x8_4 - y4 <= 0 

x8_5 - y5 <= 0 

x8_6 - y6 <= 0 

x8_7 - y7 <= 0 

x8_8 - y8 <= 0 

x8_9 - y9 <= 0 

x8_10 - y10 <= 0 
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x8_11 - y11 <= 0 

x8_12 - y12 <= 0 

x8_13 - y13 <= 0 

 

x9_1 - y1 <= 0 

x9_2 - y2 <= 0 

x9_3 - y3 <= 0 

x9_4 - y4 <= 0 

x9_5 - y5 <= 0 

x9_6 - y6 <= 0 

x9_7 - y7 <= 0 

x9_8 - y8 <= 0 

x9_9 - y9 <= 0 

x9_10 - y10 <= 0 

x9_11 - y11 <= 0 

x9_12 - y12 <= 0 

x9_13 - y13 <= 0 

 

x10_1 - y1 <= 0 

x10_2 - y2 <= 0 

x10_3 - y3 <= 0 

x10_4 - y4 <= 0 

x10_5 - y5 <= 0 

x10_6 - y6 <= 0 

x10_7 - y7 <= 0 

x10_8 - y8 <= 0 

x10_9 - y9 <= 0 

x10_10 - y10 <= 0 

x10_11 - y11 <= 0 

x10_12 - y12 <= 0 

x10_13 - y13 <= 0 

 

x11_1 - y1 <= 0 

x11_2 - y2 <= 0 

x11_3 - y3 <= 0 

x11_4 - y4 <= 0 

x11_5 - y5 <= 0 

x11_6 - y6 <= 0 

x11_7 - y7 <= 0 

x11_8 - y8 <= 0 

x11_9 - y9 <= 0 

x11_10 - y10 <= 0 

x11_11 - y11 <= 0 

x11_12 - y12 <= 0 

x11_13 - y13 <= 0 

 

x12_1 - y1 <= 0 

x12_2 - y2 <= 0 

x12_3 - y3 <= 0 

x12_4 - y4 <= 0 

x12_5 - y5 <= 0 

x12_6 - y6 <= 0 

x12_7 - y7 <= 0 

x12_8 - y8 <= 0 

x12_9 - y9 <= 0 

x12_10 - y10 <= 0 

x12_11 - y11 <= 0 

x12_12 - y12 <= 0 

x12_13 - y13 <= 0 
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x13_1 - y1 <= 0 

x13_2 - y2 <= 0 

x13_3 - y3 <= 0 

x13_4 - y4 <= 0 

x13_5 - y5 <= 0 

x13_6 - y6 <= 0 

x13_7 - y7 <= 0 

x13_8 - y8 <= 0 

x13_9 - y9 <= 0 

x13_10 - y10 <= 0 

x13_11 - y11 <= 0 

x13_12 - y12 <= 0 

x13_13 - y13 <= 0 

 

 

y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + y6 + y7 + y8 + y9 + y10 + y11 + y12 + y13 = 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


