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RESUMO 

 

 

A problemática do manejo e descarte inadequado dos medicamentos vencidos é um grande 

desafio para os gestores. Esses resíduos são classificados como Resíduo de Serviços de Saúde 

– RSS, os quais são provenientes do atendimento humano ou animal, sendo que uma parcela 

dos mesmos se categoriza como resíduo perigoso, apresentando risco de contaminação química 

e toxicidade para o meio ambiente e para o ser humano. Deste modo, os resíduos 

medicamentosos necessitam de um gerenciamento diferenciado e de um adequado descarte para 

evitar seus efeitos adversos. Em decorrência disto, o presente estudo teve por objetivo avaliar 

o manejo dos medicamentos vencidos nas farmácias e drogarias do município de Ji-Paraná - 

RO. Para tanto, recorreu-se à entrevista estruturada aplicada a uma amostra representativa de 

estabelecimentos, sendo levantados dados referentes às diferentes etapas de manejo dos 

medicamentos vencidos em duas farmácias e vinte e cinco drogarias. Paralelamente, realizou-

se um questionário online direcionado à população, com o intuito de identificar o destino dos 

medicamentos em desuso nas residências e o interesse em levar tais resíduos a possíveis pontos 

de coleta. Nos estabelecimentos foram detectadas algumas falhas no manejo dos resíduos em 

tela e a adequação parcial à legislação pertinente aos RSS. O Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde –PGRSS, apresentou falta de rigor técnico. O acondicionamento 

e identificação de resíduos apresentou irregularidades. A coleta e transporte externo, para 

alguns estabelecimentos é feito pela prefeitura municipal e para outros por empresas 

terceirizadas. Com relação ao descarte de medicamentos vencidos nas residências, a população 

descarta predominantemente no lixo doméstico.  Desta forma, o município precisa vislumbrar 

soluções futuras adequadas para o correto descarte de medicamentos vencidos, tanto por parte 

das farmácias e drogarias, tanto por parte da população, possivelmente com a implantação de 

sistemas de logística reversa, maior fiscalização a estabelecimentos geradores e a empresas 

terceirizadas que dão destinação final, assim como ações em educação ambiental e formulação 

de legislação específica para manejo eficiente destes resíduos.  

 

Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), gerenciamento de resíduos, descarte 

de medicamentos, medicamentos com prazo expirado. 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The problematic management and the inappropriate discard of overdue medications are a great 

challenge for managers. These residues are classified as Resíduo de Serviços de Saúde (RSS) 

[residues of health service], which come from human or animal care, and a portion of them is 

categorized as hazardous waste, presenting a risk of chemical contamination and toxicity to the 

environment and to the human being. Thus, drug residues need to be managed differently and 

a proper disposal to avoid adverse effects. As a result of this, the present study aimed to evaluate 

the management of overdue drugs in pharmacies and drugstores in the city of Ji-Paraná – RO. 

Therefore, a structured interview was applied to a representative sample of establishments, 

collecting data regarding the different management stages of overdue drugs in two pharmacies 

and twenty five drugstores. At the same time, it was made an online questionnaire directed to 

the population, in order to identify the destination of the drugs in disuse in the residences and 

the interest in taking such waste to possible collection points. In the establishments were 

detected some fails in the management of residues in screen and partial adaptation to the 

relevant RSS legislation. The Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS) [residues of health services management plan], showed lack of technical rigor. The 

wrapping and identification of waste presented irregularities. The collection and external 

transport, for some establishments is done by the municipal government and for others by 

outsourced companies. With regard to the disposal of overdue drugs in homes, the population 

discards predominantly in household waste. In this way, the city needs to envisage future 

adequate solutions for the correct disposal of overdue drugs, both by pharmacies and drugstores, 

both by the population possibly with the implementation of reverse logistics systems, greater 

supervision to generating establishments and outsourced companies that give final destination, 

as well as actions in environmental education and formulation of specific legislation for the 

efficient management of these wastes. 

 

Keywords: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) [residues of health service], residues and 

waste management, medication disposal, overdue medications. 
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INTRODUÇÃO 

 

A geração de resíduos advindos das atividades diárias do homem, sempre fizeram parte 

da sua história, mas foi na metade do século passado que os problemas relacionados com os 

resíduos começaram a se intensificar, devido aos novos padrões de consumo adquiridos pela 

sociedade. Ligado a isso está o avanço tecnológico das últimas décadas, q se apresenta como 

fator positivo possibilitando conquistas surpreendentes no campo da ciência, relacionadas à 

saúde. 

Assim o número de diagnósticos médicos precoces e descobertas de novas patologias 

aumentaram e com isso a tecnologia também contribuiu para a criação de novos medicamentos 

com o intuito de melhorar a qualidade de vida de pacientes que necessitam de tratamentos, mas 

o lado negativo desse avanço tecnológico foi o aumento da diversidade de produtos com 

componentes com alto grau de toxidade e materiais de difícil degradação, que sobre passam a 

capacidade de assimilação do meio ambiente (TOGNOC, 2015). 

A indústria farmacêutica é integrante do chamado complexo médico-industrial, uma 

das atividades econômicas privadas mais importantes do mundo globalizado. O mercado 

farmacêutico encontra-se em crescimento, sendo a taxa anual média em torno de 7% e a 

rentabilidade de aproximadamente 15%, superando o setor automotivo, varejista, de construção 

civil e alimentos (RODRIGUES, 2009). No Brasil, cerca de 14 mil toneladas de medicamentos 

vencem todo ano (Jornal Bom Dia Brasil, 2016), uma parcela desses resíduos consiste em 

sobras de medicamentos que são fornecidos à população, porém não são usados e de 

medicamentos que vencem nas farmácias e drogarias e são posteriormente descartados 

inadequadamente (MEDEIROS, 2014). 

Segundo Daugjton (2003) a poluição advinda dos produtos farmacêuticos e que atinge 

o meio ambiente é considerada, por diversos autores, uma questão ainda pouco discutida frente 

a sua relevância mundial, e até pouco tempo o problema da contaminação por resíduos 
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perigosos era focado quase que exclusivamente nos grandes geradores de resíduos, como 

indústrias e hospitais. Os resíduos de medicamentos são considerados poluentes especiais por 

serem introduzidos no ambiente em pequenas quantidades e por apresentarem características 

físico-químicas e biológicas que os tornam contaminantes, diferenciados de outros compostos 

químicos industriais (FATTA-KASSINOS et al., 2011, apud MEDEIROS, et al., 2014). 

No Brasil, tanto os órgãos governamentais como os Ministérios da Saúde e do Meio 

Ambiente, as indústrias, cientistas e a população têm cada vez mais se preocupado com o tema 

e tomado atitudes seguindo o princípio da precaução (FALQUETO, et al., 2010). Desde o ano 

de 2011 a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, vem tentando inserir no Brasil 

um debate sobre o assunto, afim de traçar diretrizes para o correto descarte de medicamentos 

vencidos e/ou em desuso no Brasil, contudo até o segundo semestre do ano de 2011 deveria ter 

sido apresentado uma proposta que permitiria o envio destes medicamentos para o tratamento 

correto (ANVISA, 2011), no entanto até o primeiro semestre do ano de 2016, tal proposta não 

foi concretizada. Há carência de políticas públicas  voltadas para o saneamento ambiental no 

que diz respeito a recursos e sistemas ineficientes de gestão deste tipo de resíduo, bem como 

falta de informação concreta para a população e implantação de sistemas de logística reversa, 

cenário comum na maioria de municípios brasileiros. 

Portanto, é importante avaliar e discutir o manejo dos medicamentos vencidos nas 

farmácias, drogarias e demais estabelecimentos que gerem esse tipo de resíduo, devido à 

variedade de substâncias químicas que possuem os resíduos medicamentosos, sendo muitos 

deles resíduos perigosos. Assim com uma adequação do sistema de manejo e o gerenciamento 

desses resíduos, é possível proporcionar o controle e a diminuição dos riscos provocados pelos 

mesmos, além de propiciar a minimização desses resíduos nos pontos de origem.  

Em suma, o crescente aumento de estabelecimentos como farmácias e drogarias 

reflexo do aumento do consumo de medicamentos, o mau planejamento de estoque e a falta de 

fiscalização para que os estabelecimentos do ramo cumpram a legislação, fazem com que o 

número de medicamentos vencidos tenda a aumentar. O descarte incorreto desses 

medicamentos pode ter consequências graves, a presença de fármacos na água e no solo causa 

efeitos adversos à saúde humana, à fauna e à flora. É preocupante a forma em que esses 

medicamentos vencidos são manipulados e descartados no meio ambiente.  

Diante deste contexto, este trabalho se propôs a avaliar o manejo dos medicamentos 

vencidos nas farmácias e drogarias do município de Ji-Paraná. 

Como objetivos específicos, almejaram-se: 
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a) Levantar os procedimentos realizados em cada uma das etapas do manejo dos 

medicamentos vencidos; 

b) Analisar se a população em estudo cumpre com os aspectos ambientais e legais 

referentes ao manejo adequado de medicamentos vencidos; 

c) Identificar o destino que a população da aos medicamentos vencidos nas suas 

residências. 

. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

 

De acordo com a Resolução nº 358 de abril de 2005 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências, define-se Resíduos de Serviços de Saúde – RSS, 

como: 

 
[...] aqueles provenientes de serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 

ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; 

laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde 

se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia1 e somatoconservação2); 

serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de  manipulação; 

estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle  de 

zoonoses; distribuidores 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 

similares.  (BRASIL, 2005). 

No Quadro 1 e 2 apresentam-se as classificações tanto da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas- ABNT NBR nº 12.808 de 1993, como da RDC ANVISA nº 306 de 2004.  

Quadro 1 – Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

RDC ANVISA 306/2004 

  

ABNT NBR n° 12808/1993 

Grupo Tipo Grupo  Tipo 

A 

Resíduos com possível presença de 

agentes biológicos podendo 

proporcionar riscos de infecção 

A 
Resíduos 

Infectantes 

A1 – Biológico 

A2 - Sangue e hemoderivados 

A3 - Cirúrgico, anatomopatológico 

e exsudato 

A4 - Perfurante ou cortante 

A5 - Animal contaminado 

A6 - Assistência ao paciente 

B Resíduos químicos B 
Resíduo 

Especial 

B1 - Rejeito radioativo 

B2 - Resíduo farmacêutico 

B3 - Resíduo químico perigoso 

C Resíduos radioativos 

C 
Resíduo 

comum 

  

D Resíduos comuns. 

E Resíduos perfurantes e/ou cortantes  

Fonte: Adaptado da NBR n° 12808 de 1993 e RDC ANVISA nº306 de 2004.  

 

 

                                                           
1 Emprego de técnicas que visam a conservação de restos mortais humanos, reconstrução de partes do corpo e 

embelezamento por necromaquiagem. 
2 A formolização, embalsamamento, tanatopraxia do cadáver. 
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Quadro 2 – Descrição da Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde da NBR12808/93. 

Classes Tipo Descrição 

A - Resíduos 

Infectantes 

A1 - Biológico 

Cultura, inóculo, mistura de microrganismos e meio de cultura 

inoculado proveniente de laboratório clínico ou de pesquisa, 

vacina vencida ou inutilizada, filtro de gases aspirados de áreas 

contaminadas por agentes infectantes e qualquer resíduo 

contaminado por estes materiais. 

A2 - Sangue e 

hemoderivados 

Bolsa de sangue após transfusão, com prazo de validade vencido 

ou sorologia positiva, amostra de sangue para análise, soro, 

plasma e outros subprodutos. 

A3 - Cirúrgico, 

anatomopatológico e 

exsudato3 

Tecido, órgão, feto, peça anatômica, sangue e outros líquidos 

orgânicos resultantes de cirurgia, necropsia e 

resíduos contaminados por estes materiais. 

A4 - Perfurante ou cortante Agulha, ampola, pipeta, lâmina de bisturi e vidro. 

A5 - Animal contaminado 

Carcaça ou parte de animal inoculado, exposto à 

microorganismos patogênicos ou portador de doença 

infectocontagiosa, bem como resíduos que tenham estado em 

contato com este. 

A6 - Assistência ao paciente 

Secreções, excreções e demais líquidos orgânicos procedentes de 

pacientes, bem como os resíduos contaminados por estes 

materiais, inclusive restos de refeições. 

B - Resíduo 

Especial 

B1 - Rejeito radioativo 

Material radioativo ou contaminado, com radionuclídeos 

proveniente de laboratório de análises clínicas, serviços de 

medicina nuclear e radioterapia. 

B2 - Resíduo farmacêutico 
Medicamento vencido, contaminado, interditado ou não 

utilizado. 

B3 - Resíduo químico 

perigoso 

Resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reativo, 

genotóxico ou mutagênico 

C - Resíduo 

comum 
  

Todos aqueles que não se enquadram nos tipos A e B e que, por 

sua semelhança aos resíduos domésticos, não oferecem risco 

adicional à saúde pública. Por exemplo: resíduo da atividade 

administrativa, dos serviços de varrição e limpeza de jardins e 

restos alimentares que não entraram em contato com pacientes. 

Fonte: Adaptado da NBR n° 12808 de 1993.  

 

Os RSS ganharam destaque legal no início da década de 90, quando a Resolução do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA nº 06 /1991 foi aprovada, e em seu Art.1º 

desobrigou a incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos 

provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, e em seu Art. 2° deu 

competência aos órgãos estaduais de meio ambiente para estabelecerem normas para tratamento 

especial como condição para licenciar o sistema de coleta, transporte, acondicionamento e 

disposição final dos resíduos, nos estados e municípios que optaram pela não incineração. 

Em seguida, a Resolução CONAMA n° 05/1993, fundamentada nas diretrizes da 

resolução citada anteriormente, estipulou em seu Art. 4º que, os estabelecimentos prestadores 

de serviço de saúde e terminais de transporte, são responsáveis pelo gerenciamento de seus 

                                                           
3 Material fluído, composto por células que escapam de um vaso sanguíneo e se depositam nos tecidos ou nas 

superfícies teciduais, usualmente como resultado de um processo inflamatório. 
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resíduos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. Esta Resolução sofreu um 

processo de revisão no ano de 2001 e originou a Resolução CONAMA nº. 283/2001, que dispõe 

especificamente sobre o tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde, não 

englobando mais os resíduos de terminais de transporte. Esta resolução em seu Art. 5º impõe 

responsabilidade aos estabelecimentos de saúde em operação e àqueles a serem implantados, 

para implementarem o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde- PGRSS e 

define os procedimentos gerais para o manejo dos resíduos a serem adotados na ocasião da 

elaboração do plano, o que, desde então, não havia sido contemplado em nenhuma resolução 

ou norma federal (BRASIL, 2006). 

Posteriormente o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde, publicado inicialmente por meio da Resolução da Diretoria Colegiada -  

RDC da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA nº. 33/2003, foi submetida a um 

processo de harmonização das normas federais dos Ministérios do Meio Ambiente por meio do 

CONAMA e do Ministério da Saúde através da ANVISA referentes ao gerenciamento de RSS. 

Esta harmonização das regulamentações deu origem a nova proposta técnica que 

revogou a Resolução CONAMA nº. 283/2001 e deu origem a Resolução CONAMA nº. 

358/2005 e também embasou os princípios que conduziram à revisão da RDC ANVISA nº. 

33/2003, cujo resultado originou a Resolução RDC ANVISA Nº 306/ 2004. 

Em complemento, a RDC ANVISA nº. 306/04 dispõe sobre o Regulamento Técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, sua regulação está focada no controle 

dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e 

disposição final. Por outro lado, a Resolução CONAMA n°. 358/2005 dispõe sobre o tratamento 

e a disposição final dos RSS e está voltada para o gerenciamento sobre a ótica da preservação 

dos recursos naturais e do meio ambiente.  

No ano de 2006, a ANVISA e o Ministério do Meio Ambiente ancorados nestas duas 

legislações criaram o manual que auxilia na elaboração do PGRSS, com o objetivo de 

minimizar os problemas decorrentes do manejo dos RSS, favorecendo a reciclagem, redução 

dos riscos na área de saneamento ambiental e de saúde pública, melhorando a qualidade 

ambiental e de vida das pessoas. O PGRSS é o documento que aponta e descreve as ações 

relativas ao manejo de RSS, que corresponde às etapas de: segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final descritas no Quadro 3 

(AGAPITO, 2007). 
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Quadro 3 – Etapas do manejo de Resíduos de Serviços de Saúde que devem ser definidas no PGRSS. 

Etapa Descrição 

Segregação 
Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as 

características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos 

Acondicionamento 

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem 

vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. Os resíduos líquidos devem ser 

acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o 

líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.  

Identificação 

Consiste no conjunto de medidas que permitem o reconhecimento dos resíduos contidos 

nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. A 

identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de coleta 

interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de 

armazenamento, utilizando-se símbolos, cores e frases. 

Transporte Interno 

Tem por objeto o traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 

armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação 

para a coleta. 

Armazenamento 

Temporário 

Consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, em 

local próximo aos pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento 

e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à apresentação 

para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento temporário com disposição direta 

dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de 

acondicionamento  

Tratamento 

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos 

riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de 

acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no 

próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as 

condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto 

de licenciamento ambiental. 

Armazenamento 

Externo 

Resume-se na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, 

em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores.  

Coleta e 

Transporte externo 

Consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a 

unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 

preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 

limpeza urbana. 

Disposição Final 

Fundamenta-se na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, 

obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental 

de acordo com a Resolução CONAMA nº.237/97.  

Fonte: Adaptado ANVISA, 2004.    

 

1.2. MEDICAMENTOS E MEDICAMENTOS VENCIDOS 

 

A literatura traz que os termos remédio e medicamento não possuem a mesma 

definição, sendo que remédio está associado a todo tipo de cuidado utilizado para curar ou 

aliviar doenças, sintomas, desconforto e mal-estar e os medicamentos são substâncias ou 

preparações elaboradas em farmácias, que devem seguir as determinações legais de segurança, 

eficácia e qualidade. “ Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um 

medicamento” (ANVISA, 2010, p.14). A Lei n° 5.991/73, que dispõe sobre o Controle Sanitário 
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do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos e dá outras 

Providências, traz em seu Art. 4º importantes definições tais como: 

 I - Droga -  substância ou matéria-prima que possui a finalidade medicamentosa ou 

sanitária;  

II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;  

 III - Insumo farmacêutico - droga ou matéria-prima aditiva ou complementar de 

qualquer natureza, destinada a emprego em medicamentos, quando for o caso, e seus 

recipientes;  

IV - Correlato - a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos 

conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde 

individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambiente, ou fins diagnósticos e 

analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de 

acústica médica, odontológicos e veterinários (BRASIL, 1973). 

 

Os medicamentos são apresentados de várias formas farmacêuticas como 

comprimidos, cápsulas, pós e granulados, xaropes, soluções (como gotas, nasais, colírios, 

bochechos e gargarejos e injetáveis), supositórios, óvulos e cápsulas ginecológicas, 

aerossóis/pressurizados, pomadas e suspensões, isso possibilita o seu uso pelos pacientes, 

facilita a administração, garante a precisão da dose do medicamento, protege a substância 

durante o percurso pelo organismo, garante a presença no local da ação e facilita a ingestão da 

substancia ativa (ANVISA, 2010). 

Na atualidade as questões ambientais é uma preocupação constante, pois manter a 

qualidade ambiental é um desafio. O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de 

medicamentos e, com suas políticas governamentais de saúde pública adotadas, dá maior acesso 

aos mesmos, colaborando para o aumento do consumo que trará como consequência, maior 

quantidade de embalagens e sobras de medicamentos que terão como destino, eventualmente, 

o lixo comum ou a rede de esgoto e, em determinadas regiões, as fossas (HOPPE et al., 2010). 

Os resíduos farmacêuticos são classificados pela NBR n° 12.808/1993 na  classe B – 

como Resíduos Especiais, e na subclasse B2 estão os Resíduos Farmacêuticos que são 

compostos por medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não utilizados, esses 

resíduos ainda são classificados segundo a ABNT NBR nº 10.004/2004 quanto a sua 

periculosidade na classe I -  Resíduos Perigosos, já que apresentam risco à saúde pública e/ou 

ao meio ambiente quando não são submetidos a processos de tratamento apropriados e 

disposição final adequada, caracterizando-se por terem propriedades de toxidade e 

patogenicidade ((BRASIL, 1973;  BRASIL, 2004). 

No entanto esses medicamentos vencidos, conhecidos também como medicamentos 

com prazo expirado ou medicamentos em desuso, são resíduos químicos que apresentam risco 
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à saúde ou ao meio ambiente, dentre os quais se destacam medicamentos hormonais e 

antimicrobianos; citostáticos4; antineoplásicos5; imunossupressores6; digitálicos7; 

imunomoduladores8; anti-retrovirais9, dentre outros. Estes podem ser descartados por serviços 

assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos. Quando não 

forem submetidos a processos de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser 

submetidos a tratamento ou disposição final específicos (BRASIL, 2005).  

Para maior entendimento a Lei n° 5.991/73 define em seu Art. 4º Farmácia e Drogaria 

como: 

X – Farmácia - estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais10 e oficinais11, 

de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 

compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar 

ou de qualquer outra equivalente de assistência médica. 

XI - Drogaria - estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, 

insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais (BRASIL, 1973).  

 

Essas questões demonstram a importância do manejo e tratamento adequado desses 

resíduos nos diferentes estabelecimentos onde são vendidos à população assim como nas 

residências, para evitar impactos ambientais, mantendo a qualidade do meio ambiente e a 

qualidade de vida das pessoas.  

 

1.3. MANEJO ADEQUADO DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS 

 

 

As etapas de manejo específicas para medicamentos vencidos estão apresentadas a 

seguir: 

 

1.3.1.  Geração 

                                                           
4 Que impede ou dificulta o desenvolvimento das células. 
5 São medicamentos utilizados no tratamento do câncer afetam tanto as células normais como as neoplásicas, 

porém eles acarretam maior dano às células malignas do que às dos tecidos normais, devido às diferenças 

quantitativas entre os processos metabólicos dessas duas populações celulares. 
6 Os imunossupressores são medicamentos, usados para evitar a rejeição do órgão transplantado. 
7 Medicamentos utilizados para a insuficiência cardíaca. 
8 Esses medicamentos é uma forma de terapia que modifica a resposta imune dirigida a células específicas 

“macrófagos” as quais contribuem para a resposta imunológica. 
9 Medicamento utilizado para impedir a multiplicação no organismo do vírus HIV causador da AIDS, ajudando a 

evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Seu uso é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de 

vida de quem tem AIDS.  
10 É aquela preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, destinada a um paciente 

individualizado, e que estabeleça em detalhes sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar. 
11 É aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita no Formulário Nacional ou em Formulários 

Internacionais reconhecidos pela ANVISA. 



21 
 

 

A existência de medicamentos em desuso e/ou vencidos nas residências e farmácias 

está relacionado a vários fatores como a  super prescrição por parte dos profissionais de saúde, 

acarretando na  acumulação de medicamentos desnecessários nas residências,  o abandono de 

tratamentos, a distribuição de amostras-grátis de medicamentos pelos laboratórios fabricantes 

aos profissionais médicos como forma de propaganda  e o gerenciamento inadequado de 

medicamentos por farmácias, resultando no aumento do risco de deterioração dos 

medicamentos e perda por vencimento. A atividade de administração de estoque e 

gerenciamento de medicamentos das farmácias e drogarias está inserida no conceito de 

assistência farmacêutica, sendo responsabilidade do farmacêutico a garantia de que seja 

corretamente executada (EICKHOFF P et al., 2009). 

 

1.3.2. Segregação na origem 

  

Esta etapa é realizada no ponto de geração dos resíduos, a qual dever ser feita de acordo 

com as características físicas, químicas, biológicas e radiológicas do resíduo, levando em 

consideração seu estado físico e forma química. No caso dos medicamentos deve-se dar especial 

atenção às exigências de compatibilidade química dos mesmos entre si para evitar acidentes. 

Deve-se separar as embalagens secundarias e manter as embalagens primárias pois as mesmas 

possuem contato direto com o medicamento (FEAM, 2008). Quando esta etapa é inexistente, 

grande parte dos resíduos comuns como as embalagens secundárias dos medicamentos e as 

bulas, acabam sendo contaminadas pelos resíduos químicos, aumentando o volume de resíduos 

contaminados que necessitam de tratamento especial. 

 

1.3.3. Acondicionamento 

 

Os medicamentos devem ser separados de suas embalagens secundárias e mantidos 

nas suas embalagens primárias. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em galões ou 

bombonas, são recipientes resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante, e 

os resíduos sólidos devem ser acondicionados em caixas de papelão forrada internamente com 

um saco plástico (para RSS), ou apenas em sacos plásticos para acondicionamento de RSS. Os 
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recipientes devem ser preenchidos até 90% de sua capacidade (BRASIL, 2004; FMUSP, 2010; 

FEAM, 2008). 

1.3.4. Identificação 

 

Os sacos e recipientes que acondicionam os medicamentos vencidos devem possuir as 

expressões para identificar os resíduos contidos dentro dos mesmos, sendo: Medicamentos 

Vencidos - Impróprios para a Venda e Medicamentos Psicotrópicos Vencidos - Impróprios para 

venda. 

 Os carros de coleta e transporte desses resíduos também precisam ser identificados 

com a simbologia de risco, rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, contendo o 

símbolo e a inscrição de RESÍDUO QUÍMICO (FEAM, 2008; BRASIL, 2009). 

 

1.3.5. Armazenamento temporário  

 

Os RSS devem ser contidos temporariamente em área específica e identificada, dentro 

do estabelecimento gerador, durante o aguardo da coleta externa. Os medicamentos vencidos 

dentro desta área podem ser armazenados em prateleiras ou estrados, e quando o local for 

exclusivo para o armazenamento de resíduos medicamentosos deve estar identificado com a 

expressão “ABRIGO DE RESÍDUOS QUÍMICOS”. Mesmo se o estabelecimento fizer o uso 

de bombonas e caixas /sacos plásticos para o armazenamento dos medicamentos vencidos a 

lavagem e desinfecção do local de armazenamento devem ser simultâneos (BRASIL, 1992; 

FEAM, 2008; BRASIL, 2004).  

 

1.3.6. Tratamento  

 

Consiste na aplicação de métodos, técnicas ou processos que modifiquem as 

características dos riscos inerentes aos medicamentos vencidos, reduzindo ou eliminando o 

risco de contaminação. Os resíduos perigosos do grupo B necessitam ser tratados antes da 

disposição final, a fim de não causarem acidentes ocupacionais, poluição e danos ao meio 
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ambiente e à saúde coletiva. Os tratamentos utilizados para resíduos químicos como os 

medicamentos vencidos, são os processos térmicos como: 

 Incineração a alta temperatura   é o processo mais utilizado como método de 

tratamento de resíduos químicos, onde os resíduos sólidos e líquidos são 

submetidos a temperaturas acima de 800ºC nos incineradores, nos quais acontece 

a decomposição térmica mediante o processo de combustão que reduz e/ou 

elimina os riscos de contaminação destruindo as substâncias químicas nocivas e 

tóxicas, diminuindo também o volume dos resíduos, transformando-os em cinzas 

(VIEIRA, 2004). Esse processo também é utilizado para o tratamento de resíduos 

medicamentosos. Todo sistema de tratamento térmico para resíduos químico deve 

ter, no mínimo, a câmara de combustão e a câmara secundária para queima dos 

voláteis (BRASIL, 2004; BRASIL, 2002). 

 Sistema químico Fenton – é um método de tratamento que pode ser utilizado nos 

medicamentos vencidos em estado líquido, o sistema consiste na trituração e 

lavagem dos frascos de plástico contendo os medicamentos, o efluente resultante 

deste processo é bombeado para um reator químico para a adição do reagente 

Fenton formado por peróxido de hidrogênio (H2O2), ferro (Fe), ácido sulfúrico 

(H₂SO₄) e hidróxido de sódio (NaOH); essa mistura promoverá a degradação 

química. Após a adição do reagente ocorrerá acidificação com H2SO4, adição de 

insumos (Sulfato de ferro - FeSO4, H2O2), agitação, neutralização e o descarte 

para tratamento biológico. A tecnologia é viável e econômica, com remoção de 

75% da carga orgânica do efluente resultante da trituração e lavagem das 

embalagens com os medicamentos. Suas principais vantagens são os baixos custos 

dos reagentes (Fe2+ e H2O2) e a pouca toxicidade do processo, sendo ele 

tecnicamente simples e com custos operacionais e de instalação, relativamente 

baratos, além de transformar os medicamentos vencidos em um resíduo líquido 

de baixa periculosidade que pode receber um tratamento mais convencional 

(PINTO, 2014). 

 Encapsulamento – é um método que consiste em imobilizar os fármacos em um 

bloco sólido dentro de um recipiente de plástico ou tambor de aço. Os mesmos 

devem ser preenchidos com os medicamentos vencidos no estado sólido e semi-

sólido até a capacidade de 75% do recipiente. O espaço restante deve ser 

completado com uma mistura de cal, cimento e areia nas proporções de 15: 15: 5 
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(peso), a água pode ser necessária em uma quantia maior para atingir uma 

consistência líquida satisfatória. Os recipientes necessitam ser bem fechados e 

devem ser colocados na base do aterro encobertos por material inerte (solo) 

(WHO, 1999). 

As unidades para tratamento de RSS devem possuir o licenciamento ambiental, de 

acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e devem ser fiscalizados pelos órgãos de 

vigilância sanitária e de meio ambiente. 

 

1.3.7. Coleta e transporte externo  

 

Consiste no recolhimento dos resíduos do Abrigo de Resíduos Químicos e posterior 

transporte para o tratamento e/ou disposição final. Tal processo deve ser realizado por uma 

empresa licenciada. Esta etapa deve estar de acordo com a ABNT NBR nº 12810/93, que 

normatiza os procedimentos para a coleta de RSS, sendo que os trabalhadores que realizam a 

coleta dos medicamentos vencidos devem fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI (uniforme e luvas) (BRASIL, 2004; BRASIL, 1993).  

Para o transporte dos resíduos deve ser seguida a norma da ABNT NBR nº 7500/2004, 

que normatiza a identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e 

armazenamento de produtos. O veículo de transporte deve ser de carga fracionada de mais de 

um produto perigoso, com o rótulo de identificação Classe 6 – Substâncias tóxicas (venenosas) 

e nocivas (BRASIL, 2004). 

 

1.3.8. Disposição final  

 

Constitui a disposição dos medicamentos vencidos, após tratamento (incineração e/ou 

métodos químicos), nos aterros de resíduos classe I. Tais aterros recebem resíduos industriais 

perigosos e obedecem a critérios técnicos, de construção e operação para receber este tipo de 

resíduos, precisando, obviamente, de licenciamento ambiental, como consta na Resolução 

CONAMA nº. 237/97.  

De acordo com a resolução CONAMA nº 358/2005, os resíduos no estado sólido, 

quando não tratados, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos - Classe I e os 
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resíduos no estado líquido não devem ser encaminhados para disposição final em aterros 

(BRASIL, 2005). 

Os medicamentos podem ser submetidos ao seguinte processo antes de ser destinado 

aos aterros de resíduos perigosos: 

 Inertização - é uma forma de encapsulamento, porém envolve a remoção do 

medicamento vencido da embalagem (papel e plástico) e os comprimidos 

precisam ser removidos das cartelas. Os profissionais, para realização do 

procedimento, devem utilizar os EPI's (vestuários, máscara e luvas, entre outros 

que forem necessários).  Entorno de 65% de medicamentos vencidos devem ser 

triturados e depositados na base do aterro de resíduos perigosos e misturados com 

uma pasta formada por 15% de cal, 15% de cimento e 5% de água ou mais, para 

formar uma consistência pastosa adequada, em seguida essa mistura se torna 

sólida e deve ser encoberta por material inerte (solo). A mistura de cal, cimento e 

água pode ser transportada por um caminhão betoneira até o aterro. É um processo 

relativamente barato (WHO, 1999). 

 

1.4. CONSEQUÊNCIAS DO MANEJO INADEQUADO DOS MEDICAMENTOS 

VENCIDOS 

 

O manuseio e descarte dos medicamentos vencidos é uma preocupação, já que, quando 

realizados de forma inadequada, podem trazer vários problemas: “As consequências dos 

fármacos no meio ambiente ainda não são totalmente conhecidas, entretanto, a grande 

preocupação da presença destes na água são os potenciais efeitos adversos para a saúde humana, 

animal e de organismos aquáticos” e o efeito dessas substâncias pode ser em qualquer nível da 

hierarquia biológica como em células, órgãos, organismos, populações  e ecossistemas (BILA  

et al., 2003).  

Análises de esgoto doméstico, águas superficiais e subsolo, detectaram a presença de 

fármacos como antibióticos, anestésicos, hormônios, anti-inflamatórios e outros. Esses 

fármacos são utilizados em grande quantidade na medicina e merecem uma atenção maior pois, 

estudos demostram que várias dessas substâncias são persistentes no meio ambiente e não são 

completamente removidas nas Estações de Tratamento de Esgoto – ETE e o monitoramento 

desses fármacos residuais no meio ambiente vem ganhando grande interesse por serem 

frequentemente encontrados em efluentes. (BILA et al., 2003). Os fármacos são desenvolvidos 
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para serem persistentes no combate a doenças, e alguns componentes são excretados pelas fezes 

e urina. Entre 50% e 90% de uma dosagem é excretada sem sofrer alterações e persiste no 

ambiente mesmo após vários tratamentos convencionais de esgoto (UEDA et al., 2009). 

Os fármacos residuais, definidos como compostos emergentes oriundos diretamente ou 

indiretamente dos fármacos ou seus metabólicos, em sua grande maioria, são moléculas ativas 

biologicamente que acabam chegando às matrizes ambientais principalmente através do 

descarte indevido de medicamentos e dos restos metabólicos presentes nos esgotos (FIGURA1) 

(BILA et al., 2003). 

Figura 1 – Percursos dos medicamentos.  

Fonte: ARAUJO et al., 2010. 

 

Substâncias como estrogênios naturais e contraceptivos estão associadas a causa de 

perturbações no sistema endócrino (hormonal) de humanos, assim como, dependendo do tempo 

de exposição a essas substâncias, podem causar doenças como câncer de mama, testicular e de 

próstata, ovários policísticos e redução da fertilidade masculina. Evidências mostram que os 

sistemas reprodutivos de certos organismos terrestres e aquáticos são afetados por estrogênios, 

resultando no desenvolvimento de anormalidades e deterioração reprodutiva nos organismos 

expostos, como por exemplo, a feminização de peixes machos em águas contaminadas (GIL et 

al., 2005; BILA et al., 2003; EICKHOFF et al., 2009; UEDA et al., 2009). 

Os hormônios são fármacos que estão associados a alterações do sistema hormonal 

tireoidiano, que consequentemente afetam o desenvolvimento intelectual em crianças. Contudo 

a função dos hormônios tireoideanos no desenvolvimento do sistema nervoso central não seja 

completamente entendido, sabe-se que o hipotireoidismo resulta em retardo mental e outros 

efeitos sérios no desenvolvimento (RICE et al., 2000). 

Os grupos de compostos como os antibióticos, anti-inflamatórios, hormônios, anti-

hipertensivo, antiulceroso, analgésico, cardiovascular e antidepressivo, em termos de perigo, 

possuem uma série de agravantes como: 
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1.  Muitos são persistentes, assim como seus produtos de degradação; mesmo 

aqueles que possuem meia-vida curta são passíveis de causar exposições 

crônicas devido a sua introdução contínua no ambiente;  

2. Os fármacos são desenvolvidos para desencadearem efeitos fisiológicos, e, 

consequentemente, a biota se torna mais suscetível a impactos desses 

compostos;  

3. Embora a concentração de alguns fármacos encontradas no ambiente seja 

baixa, a combinação deles pode ter efeitos pronunciados devido ao 

mecanismo de ação sinérgica12 (FILHO et al., 2007, p.55). 
 

A contaminação do meio aquático por antibióticos, ocasiona o desequilíbrio dos 

ecossistemas, devido ao desenvolvimento de bactérias mais resistentes, isso se dá em função da 

capacidade muito frequente das mesmas em fazer mudanças no seu material genético (UEDA 

et al., 2009). Já os fármacos antineoplásicos e imunossupressores são conhecidos como potentes 

agentes mutagênicos, “tais fármacos têm a capacidade de matar ou impedir o crescimento de 

células vivas quando descartados sem tratamento no ambiente, pode ter efeitos muito graves, 

como intervir nos processos reprodutivos de várias formas de vida” (SILVA, 2013, p. 36). 

Os fármacos antineoplásicos constituem um grupo de substâncias químicas que 

quando contaminam o meio aquático provocam efeitos biológicos ao ser humano que entra em 

contato com a água contaminada, os efeitos são citogenêticos linfocitários, tais como a 

frequência de aberrações cromossômicas, troca de cromátides irmãs e presença de 

micronúcleos, que são os mais estudados e propostos para a avaliação de risco de tumores 

(SESSINK et al.,1995; MARTINS et al., 2004). 

Para Ueda et al., (2011) o Ministério da Saúde é responsável por vistoriar as empresas 

e/ou estabelecimentos que exerçam atividades relacionadas à produção, comércio, manipulação 

ou uso das substâncias farmacológicas. Já o Ministério do Meio Ambiente deve garantir que o 

descarte dos resíduos gerados por esses estabelecimentos esteja de acordo com a Legislação 

Ambiental. Muitos estabelecimentos contam com o apoio da prefeitura de seus respectivos 

municípios para destinar seus resíduos. Contudo, é comum as prefeituras não disporem de 

recursos especializados, como veículos, EPI’S entre outros, e profissionais capacitados para 

lidar adequadamente com o resíduo. Ainda de acordo com a autora o descarte efetuado pelo 

consumidor final é o que apresenta maior lacuna na legislação. Não há especificações muito 

claras sobre este ponto. Estabelecimentos comerciais como farmácias, drogarias e centros de 

saúde não são obrigados por lei a recolher medicamentos vencidos, ou mesmo se ainda 

estiverem dentro do prazo de validade. 

                                                           
12 Efeito maior que a soma dos efeitos de cada agente em separado. 
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Uma interessante solução para o problema de descarte incorreto de fármacos seria 

adotar programas de recolhimento de medicamentos em desuso e vencidos utilizados por outros 

países como Estados Unidos, Canadá, Itália e França. Para isso, a legislação deveria ser mais 

completa, responsabilizando as indústrias farmacêuticas pela destinação final de seus produtos 

(EICKHOFF et al., 2009). Os programas de coleta de medicamentos são eficientes e reduzem 

a quantidade de medicamentos que chegam ao meio ambiente como poluentes e propiciam o 

uso racional de medicamentos pela população (MEDEIROS et al., 2014). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ji-Paraná, localiza-se na região centro-leste do estado de Rondônia, na 

região Norte do Brasil (Figura 2). De acordo com o censo demográfico de 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Ji-Paraná possuía cerca de 116.610 habitantes, 

sendo que, a estimativa no ano de 2016 foi de 131.560 habitantes (IBGE, 2010; IBGE, 2016). 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil em 2010 o Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDHM do município é de 0,714. 

Figura 2 – Mapa de Localização do Município de Ji-Paraná – RO. 

 

O município compreende uma área total de 6.896,604 km² e está entre os paralelos 

8°22’ e 11°11’ de latitude sul e entre os meridianos 61°30” e 62°22” de longitude oeste, estando 

aproximadamente a 373 km da capital do estado, Porto Velho. O clima, segundo a classificação 
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climática de Köppen, é do tipo Aw (clima tropical com estação seca de inverno) isto é, tropical 

chuvoso e com estação seca definida, o período seco corresponde aos meses de maio e setembro 

e o período chuvoso aos meses de outubro a abril, com temperatura média anual entorno de 25º 

(ALVARES, et al. 2014; BRASIL, 2007). Grande parte da cidade de Ji-Paraná está construída 

na zona de planície inundável do Rio Ji-Paraná conhecido também como Rio Machado, fato 

que favorece inundações em períodos de intensa precipitação (SANTOS et al., 2011). 

De acordo com o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) 

do Território Central de Rondônia, o estágio de desenvolvimento da Vila de Rondônia e de sua 

área de influência fez ser elevada à categoria de município, através da Lei nº 6.448, de 11 de 

outubro de 1977, com a denominação de Ji-Paraná, em homenagem ao caudaloso rio Ji-Paraná 

que atravessa toda sua área, de sul para norte, dividindo a cidade, sua sede político-

administrativa em dois setores urbanos (BRASIL, 2007). A cidade está dividida em dois 

distritos, localizados um à margem direita e o outro à margem esquerda do Rio (SANTOS et 

al., 2011).  

Ji-Paraná não possui sistema coletivo de esgotamento sanitário, a população faz o uso 

de sistemas individuais como fossas sépticas e negras. Os resíduos sólidos domésticos da área 

urbana, do comércio de pequeno porte e os resíduos dos estabelecimentos de serviços de saúde 

da rede municipal são coletados, transportados e depositados no aterro controlado, que foi 

instalado em 2008 no município. O aterro está situado na estrada do Km 11, vicinal não 

pavimentada, distante a 1.600 m da BR-364, saída para Porto Velho/RO, Lote 37 e 37-A, Gleba 

Pyrineus, zona rural, com uma área total de 45 ha e uma área útil de 25 ha, (JI-PARANÁ, 2012). 

Atualmente a empresa contratada pela Prefeitura de Ji-Paraná para, a realização dos serviços de 

coleta, transporte, destinação e disposição final dos resíduos sólidos é a COOLPEZA 

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA. 

 

2.2. INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

Buscando conhecer a realidade do manejo dos medicamentos vencidos nos 

estabelecimentos farmacêuticos do município de Ji-Paraná, utilizou-se o método de entrevista 

para o levantamento de dados, esse método é utilizado quando se “[...] tem a necessidade de 

obter dados [ou informações] que não podem ser encontrados em registros ou em fontes 
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documentais, [mas que] podem ser fornecidas por [determinadas] pessoas. ” (CERVO et al., 

2002, p.46). Ainda para Gil (2008, p.109) entrevista é uma:       

[...] técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A 

entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação.  

Para a obtenção dos dados foi utilizado como método de pesquisa a entrevista 

estruturada, a qual “[...]desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e 

redação permanece invariável para todos os entrevistados [...]” (GIL, 2008, p.113), e a 

utilização de um formulário/roteiro previamente elaborado. As questões procuraram conhecer 

e analisar o manejo dos medicamentos vencidos considerando as etapas de gerenciamento dos 

mesmos de acordo com a ANVISA.  

O formulário era composto por dezesseis questões, sendo que as sete primeiras 

estavam relacionadas a informações gerais dos estabelecimentos ( número de funcionários, se 

é uma farmácia ou drogaria e se prestavam serviços), as questões de oito a quinze estão 

relacionadas a administração do estabelecimento ( existência de PGRSS, quantidade de 

medicamentos vencidos por mês, fornecimento de medicamentos fracionados, frequência de 

compra de medicamentos pelo estabelecimento, realização de inventario e controle de estoque, 

e ação de conscientização voltada para população) e a questão dezesseis era pertinente as etapas 

de manejo dos medicamentos vencidos (Apêndice A) . O roteiro de entrevista foi adaptado do 

Trabalho intitulado Gestão de medicamentos vencidos nas drogarias do Município de Agudo – 

RS, realizado por Dumke no ano de 2011. 

De acordo com a Gerência de Arrecadação da Secretaria Municipal da Fazenda de Ji-

Paraná, no ano de 2016, existiam 53 (cinquenta e três) estabelecimentos entre farmácias e 

drogarias. Para a obtenção de uma amostra representativa realizou-se uma amostragem aleatória 

simples, sendo esta de 50% do total dos estabelecimentos cadastrados. Evidentemente, existem 

outros estabelecimentos geradores de medicamentos vencidos, mas não foram inclusos no 

estudo por não estarem cadastrados no órgão responsável. 

 

2.3. COLETA DE DADOS 

 

Para o levantamento de informações foram realizadas visitas no período de julho e 

agosto de 2016, nas farmácias e drogarias selecionadas para o estudo, sendo que as entrevistas 
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foram individuais e pessoais feitas com os farmacêuticos ou responsável técnico (gerente). Os 

registros fotográficos só foram obtidos nos estabelecimentos que permitiram as fotografias dos 

locais de armazenamento dos medicamentos que estavam para vencer e do local de 

armazenamento após o vencimento. 

Para maior tranquilidade dos respondentes o entrevistador tinha em mãos um 

documento o qual, explicava detalhadamente os objetivos da pesquisa, e, garantia que as 

informações fornecidas não gerariam denúncia, multa, vistorias ou penalidades ao 

estabelecimento (Apêndice B). Buscando preservar os entrevistados e o estabelecimento, a 

identificação dos mesmos foi mantida em sigilo. Mesmo portando o documento e explicando 

devidamente do que se tratava a pesquisa, a maior dificuldade encontrada, foi vencer a 

desconfiança dos entrevistados em responder o formulário. 

Após a etapa das visitas aos estabelecimentos houve a necessidade de realizar o contato 

com as empresas responsáveis no município de Ji-Paraná pela coleta, tratamento, e disposição 

final dos resíduos medicamentosos, a fim de compreender melhor como esses resíduos estão 

sendo coletados, tratados e dispostos no ambiente. Surgiu a necessidade também de visitar a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEIA. Isto possibilitou preencher algumas 

lacunas que ficaram com a aplicação do formulário.  

Em uma segunda etapa, aplicou-se o método de questionário rápido e virtual composto 

por três perguntas direcionadas a população, sendo que a coleta de tais dados foi realizada entre 

os meses de maio a agosto de 2016, com o intuito de averiguar qual a destinação que a 

população dá, nas suas casas, aos medicamentos vencidos ou em desuso e o interesse em 

entregar esses medicamentos em possíveis pontos de coleta (Apêndice C). 

Ambas as etapas contribuíram para o levantamento da situação atual do manejo dos 

medicamentos vencidos no município de Ji-Paraná, como também serviu de subsídio para 

avaliar a melhor adequação dos estabelecimentos às legislações vigentes. 

 

2.4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados por meio da aplicação dos formulários e das visitas, os 

mesmos foram interpretados e tabulados através da utilização do software Microsoft Excel 

2013, organizados em planilha, e posteriormente elaborados gráficos e tabelas, visando melhor 

compreensão e visualização dos dados obtidos. Realizou-se primeiramente a análise dos dados 

referente às informações gerais e do manejo dos medicamentos das farmácias e em seguida das 
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drogarias. Quando se tratou especificamente das informações relacionadas às etapas do manejo 

dos medicamentos vencidos desenvolvidas nos estabelecimentos, a análise passou a ser mais 

minuciosa, com o objetivo de avaliar o manejo e comparar se estão de acordo com o que é 

proposto pela ANVISA em relação as etapas de manejo de resíduos. 

As informações obtidas do questionário online foram tabuladas e analisadas para em 

seguida realizar a elaboração de gráficos para melhor entendimento da destinação final pela 

população. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir os resultados da avaliação do manejo dos medicamentos vencidos nas 

farmácias e drogarias do município de Ji-Paraná – RO. Ressalta-se que do total da amostra de 

27 estabelecimentos, 2 (dois) são farmácias (F1 e F2) e 25 (vinte e cinco) drogarias.  

Apresentam-se primeiramente informações adquiridas através da aplicação do 

formulário, que proporcionou a obtenção de dados característicos e administrativos das 

drogarias e farmácias e posteriormente dados do manejo dos resíduos medicamentosos 

vencidos. 

 

3.1.   FARMÁCIAS  

 

As farmácias de manipulação apresentaram entre 10 (dez) a 15 (quinze) funcionários, 

esses estabelecimentos geralmente possuem mais pessoas empregadas do que as drogarias, 

devido possuir atividade diversificada, tal como: laboratório para realizar manipulação de 

medicamentos e setor de atendimento ao público. 

Apenas a farmácia F2 prestava serviços de atenção farmacêutica, que segundo a RDC 

ANVISA nº 67/2007 é a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a 

melhoria da qualidade de vida do cliente (BRASIL, 2007). Este tipo de serviço consiste em uma 

conversa do farmacêutico com o cliente com o intuito de esclarecer e passar informações sobre 

o medicamento, suas reações entre outras informações. 

Através da análise dos dados, foi possível observar que as duas farmácias possuem  

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS, sendo o farmacêutico o 

responsável técnico pelo plano. Sendo assim os estabelecimentos estão de acordo com o que é 

estabelecido pela RDC ANVISA nº 306/2004 e pela Resolução CONAMA n° 358/2005, que 

obriga, a partir do ano de publicação, que os estabelecimentos que gerem resíduos de serviço 

de saúde - RSS devem elaborar um PGRSS, baseado nas características e na classificação dos 

resíduos gerados, estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS, com o objetivo de minimizar 

a produção de resíduos e maneja-los de forma segura e eficiente, visando a proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente 

(BRASIL, 2004; BRASIL 2005).  
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Outro ponto que pôde-se observar é o fato de que a farmácia F1 realizava a compra de 

insumos/matérias primas farmacêuticas com maior frequência (3 a 4 vezes por mês) e possuía 

maior quantidade de substâncias medicamentosas vencidas, cerca de 15 kg por mês, em vista 

da F2 que realizava de duas a três compras por mês e gerava uma quantidade de resíduo 

medicamentoso de entorno de 8 a 10 kg. 

Outra questão abordada nos formulários era se as empresas realizavam inventário dos 

insumos/matérias primas em estoque. Os dois estabelecimentos responderam afirmativamente. 

Esta ação consiste em listar todos os insumos/matérias primas farmacêuticas em estoque, estes 

produtos podem ser diretamente comercializados ou utilizados na fabricação de outros produtos 

mais complexos.  

O controle de estoque (físico e financeiro) era uma ação presente nas duas farmácias, 

as mesmas usavam sistemas informatizados especializados para tal ação. Este controle consiste 

em informar a quantidade disponível de cada insumo farmacêutico e demais produtos em 

estoque, e o quanto isso significa em valores monetários (SEBRAE, 2013).  

Realizar o inventário do estoque dos insumos/matérias primas e controlar o estoque 

(entrada e saída) dos medicamentos manipulados e das demais mercadorias revendidas pelas 

farmácias, contribui para evitar possíveis furos de estoque, isso acontece quando as quantidades 

armazenadas não correspondem com a quantidade registrada nos sistemas, isto evita a perda do 

insumo e de produtos por expirar o prazo de validade. 

Somente a farmácias F2 realizava a conscientização direcionada a população para o 

correto descarte das embalagens utilizadas no acondicionamento do medicamento manipulado, 

promovendo o sistema de logística reversa das mesmas no estabelecimento e tendo um retorno 

positivo da população. 

 

3.1.2 MANEJO DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS FARMÁCIAS  

 

Pôde-se ter o conhecimento do atual manejo dos medicamentos vencidos nas 

farmácias, mediante os dados adquiridos pela aplicação dos roteiros de entrevista. Assim, foi 

possível avaliar as práticas de manejo dos insumos farmacêuticos/medicamentos vencidos nas 

farmácias de manipulação do município. 

Através dos dados obtidos, certificou-se que as duas farmácias possuíam um 

funcionário responsável pela coleta dos resíduos de medicamentos vencidos, os quais eram 
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segregados em resíduos do grupo B e do grupo D. A farmácias F2 segregava também as luvas 

utilizadas na manipulação dos medicamentos, já a F1 segregava também tais, junto com os 

resíduos de insumos/matéria prima farmacêutica vencida, por conterem resquícios de material 

utilizado na manipulação dos medicamentos. 

Os resíduos dos estabelecimentos, após a segregação, eram acondicionados em 

bombonas13 plásticas de aproximadamente 100L (cem litros).  A farmácias F1 não identificava 

esses recipientes, a única identificação era o logotipo da empresa responsável pela coleta dos 

mesmos, já a F2 as identificava.  

Após o acondicionamento dos resíduos de medicamentos vencidos nas bombonas a 

farmácia F1 as armazenava na área da lavanderia de utensílios e a F2, armazenava as bombonas 

em um depósito localizado ao fundo da área da farmácia. Nenhum dos estabelecimentos possuía 

armazenamento externo. 

 As duas farmácias não realizavam um pré-tratamento para os resíduos mencionados, 

sendo coletados por empresas privadas, responsáveis pela destinação final destes. Assim, 

mediante o contrato (F1 possui o contrato de 30kg por mês e F2 de 10kg por mês) com essas 

empresas, as mesmas recolhiam esses resíduos nos estabelecimentos, uma vez ao mês. Os 

entrevistados das duas farmácias informaram que os resíduos são incinerados, mas não 

souberam informar a destinação final das cinzas desses resíduos medicamentoso após o 

processo. 

 

3.2.   DROGARIAS 

 

Foi possível observar que apenas drogarias pertencentes a redes, possuíam entre 8 

(oito) e 16 (dezesseis) funcionários e também maior estrutura física, as demais apresentaram 

entre 3 (três) e 6 (seis) funcionários e uma estrutura de menor porte. 

Através do levantamento dos dados, verificou-se que 84% das drogarias ofereciam 

algum tipo de serviço farmacêutico como aferição de pressão arterial, aplicação de injetáveis, 

testes rápidos de glicose e colesterol (FIGURA 3). Esses serviços prestados geravam resíduos 

do grupo A como algodão com sangue e gaze, e do grupo E como agulhas e ampolas de vidro.  

 Importante ressaltar que as drogarias que prestam esses serviços devem possuir um 

farmacêutico com qualificação profissional. A comprovação de habilitação e qualificação 

                                                           
13 São embalagens de plástico ou metal, com seção retangular ou poligonal 
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profissional, é necessária para a solicitação de autorização para prestação de serviços 

farmacêuticos, em farmácias e drogarias, mediante certificado obtido por meio da realização de 

curso teórico-prático, credenciado pelo Conselho Federal de Farmácia (BRASIL, 2008). 

 

Figura 3 – Prestação de serviços farmacêuticos. 

 

Dependendo do serviço prestado, pode-se inferir o tipo de resíduo que será gerado no 

estabelecimento. Possivelmente, também, os 16% dos estabelecimentos que não presta algum 

tipo de serviço farmacêutico gera menor quantidade de resíduos.  

Segundo a Resolução nº 499/2008 do Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre 

a prestação de serviços farmacêuticos, em farmácias e drogarias, e dá outras providências. 

Afirma que os estabelecimentos podem prestar serviços como: 

I - Elaboração do perfil farmacoterapêutico, avaliação e acompanhamento da 

terapêutica farmacológica de usuários de medicamentos; II - Determinação 

quantitativa do teor sanguíneo de glicose, colesterol total e triglicérides, mediante 

coleta de amostras de sangue por punção capilar, utilizando-se de medidor portátil;  

III - Verificação de pressão arterial; IV - Verificação de temperatura corporal; V - 

Aplicação de medicamentos injetáveis; VI - Execução de procedimentos de inalação 

e nebulização; VII - Realização de curativos de pequeno porte; VIII - Colocação de 

brincos; IX- Participação em campanhas de saúde; X- Prestação de assistência 

farmacêutica domiciliar (BRASIL,2008) 

Foi possível verificar que 88% das drogarias que participaram do estudo possuem o 

PGRSS, sendo o farmacêutico o responsável técnico pelo plano e 8% possui PGRSS, mas é 

outro profissional responsável (FIGURA 4), desta maneira esses estabelecimentos neste ponto 

cumprem o que é estabelecido pela RDC ANVISA nº 306/2004, onde todo gerador de RSS 

deve elaborar um PGRSS, tendo como responsável técnico pela elaboração e implantação do 

plano, um profissional com registro ativo, (profissionais formado em farmácia, gestão 

ambiental, engenharia ambiental e sanitária estão aptos a elaborar o plano).(BRASIL, 2004). 
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Figura 4- Existência de PGRSS. 

 

O PGRSS é um documento e pode ser representado como um manual que aponta e 

descreve as ações relacionadas ao manejo dos resíduos de serviços de saúde, suas características 

e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 

final, bem como as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente contemplando o princípio da 

corresponsabilidade e do poluidor-pagador. O PGRSS deve ser elaborado por um profissional 

de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento 

similar (BRASIL, 2004; BRASIL 2006). As penalidades aplicadas pelo não cumprimento da 

legislação podem ser pequenas sanções administrativas à pesadas multas podendo culminar até 

na interdição do estabelecimento (RIO, 2006). 

Em alguns estabelecimentos onde se teve acesso ao PGRSS, foi possível perceber que 

os mesmos carecem de informações criteriosas e detalhadas, etapa a etapa, para uma adequada 

gestão de RSS; muitos estabelecimentos possuem o PGRSS apenas para obedecer a critérios 

estabelecidos pelas legislações (RDC ANVISA n° 306/2004 e resolução CONAMA n° 

358/2005) mas sem o rigor técnico que deveria ter tal plano. Ao parecer, a fiscalização no 

município é precária, como foi informado no momento das entrevistas.  

Com   relação à quantidade de medicamentos vencidos gerados nas drogarias, 44% dos 

estabelecimentos informaram a quantidade de resíduos em embalagens, 32% em peso e 24% 

não souberam responder a tal questionamento (FIGURA 5).  
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Figura 5 – Forma de mencionar a quantidade de medicamentos vencidos gerados nas drogarias. 

 

Este fato demonstra que não se tem um controle rigoroso dos resíduos produzidos em 

cada estabelecimento e que, ao parecer, as empresas que recolhem tais não têm especificações 

técnicas (medidas padronizadas) para realizar o procedimento de coleta e transporte externo. 

Documentos com este tipo de dados devem ser exigidos pelas farmácias e drogarias à empresa 

terceirizada que presta o serviço, a fim de atestar sua adequação às normas e poder obter 

documentos suporte, se for feita fiscalização da unidade. Ou também, pode-se inferir a falta de 

interesse dos responsáveis dos locais em estudo em saber a quantidade de medicamentos 

vencidos coletados a fim de tentar controlar a perda de medicamentos por vencimento e 

consequentemente economizar gastos em coleta e transporte deste tipo de resíduo. 

Dos 44% estabelecimentos que informaram a quantidade de medicamentos vencidos 

em embalagens 45,4% descartam de 10 a 20 embalagens lacradas de medicamentos com prazo 

expirado por mês (FIGURA 6).  
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Embalagens
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Figura 6 – Quantidade mensal de embalagens de medicamentos vencidos. 

 

A quantidade referenciada em "embalagens" é um dado que pouco diz a respeito da 

informação que queria ser levantada pela questão no formulário, já que, primeiramente, tem-se 

embalagens primárias, que são as que tem contato direto com o medicamento em si e as 

secundárias, que são as que estão  em contato com a embalagem primária. 

 De igual maneira, o material da embalagem pode ser de vidro, plástico ou outro 

material e o conteúdo das embalagens primárias pode ser diversa, a exemplo de substâncias 

líquidas (soluções, xaropes, elixires, suspensões, emulsões, injetáveis, tinturas e extratos), 

semissólidas (géis, loções, ungüentos14, linimentos15, ceratos16, pastas, cremes e pomadas), 

sólidas (pós, granulados, comprimidos, drágeas, cápsulas, supositórios e óvulos) e gasosas 

(aerossóis - sprays), além de  quantidade de medicamentos variada. 

Já das drogarias que informaram o quantitativo mensal de medicamentos vencidos em 

peso, 87,50% descartam de 1kg a 5kg e o restante de 6 a 10kg (FIGURA 7). 

                                                           
14 Medicamento externo, pouco consistente, que tem por base uma substância gordurosa ou de gordura. 
15 Medicamento untuoso, isto é, para fricções, destinado a acalmar dores. 
16 Forma farmacêutica em que entra cera e óleo.  
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Figura 7 - Quantidade em peso de medicamentos descartados por mês. 

 

A pesagem é realizada pelas empresas privadas responsáveis pela coleta, sendo que os 

medicamentos são pesados sem realizar a separação das embalagens secundárias, as quais não 

entraram em contato com a substância química e podendo desta maneira serem recicladas, com 

alto valor agregado, devido a sua qualidade.  Uma das três empresas privadas de coleta de 

resíduos especiais responsáveis pela coleta no município informou que realiza a pesagem dos 

medicamentos na presença de um funcionário do estabelecimento e deixa uma cópia do 

Certificado de Destinação de Resíduos com data, hora e quantidade coletada em kg na drogaria 

(Informação verbal17). 

Segundo informações levantadas durante as entrevistas, 72% das drogarias não 

vendiam medicamentos fracionados, mas existe uma frequência de média para alta na procura 

desses medicamentos por parte dos usuários. Segundo o Guia para farmacêuticos de 

medicamento fracionados da ANVISA (2006) e a RDC ANVISA nº 80/2006 (BRASIL, 2006), 

fracionamento de medicamentos é o procedimento que integra a dispensação de medicamentos 

na forma fracionada efetuado sob a supervisão e responsabilidade de profissional farmacêutico 

habilitado, esse processo é capaz de promover o uso racional de medicamentos. O 

fracionamento ocorre a partir da subdivisão da embalagem de um medicamento em partes 

individualizadas, suficientes para atender ao tratamento clínico prescrito ou às necessidades 

terapêuticas do consumidor, quando isentos de prescrição e é de exclusiva responsabilidade do 

farmacêutico (FIGURA 8).  

                                                           
17 Em entrevista com a empresa Paz Ambiental em 15 de setembro de 2016. 
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Figura 8 – Exemplo de embalagem fracionável e fracionada. 
Fonte: BRASIL, 2006. 

 

A RDC ANVISA nº 80/2006, salienta que, 

[...] as drogarias poderão fracionar medicamentos a partir de embalagens 

especialmente desenvolvidas para essa finalidade de modo que possam ser 

dispensados em quantidades individualizadas para atender às necessidades 

terapêuticas dos consumidores e usuários desses produtos, desde que garantidas as 

características asseguradas no produto original registrado e observadas as condições 

técnicas e operacionais estabelecidas nesta resolução (BRASIL, 2006). 

Vale ressaltar que não é qualquer medicamento que pode ser fracionado, só é permitido 

o fracionamento de medicamentos nas apresentações de bisnaga monodose, frasco-ampola, 

ampola, seringa preenchida, flaconete, sachê, envelope, blister e strip, medicamentos nas 

formas farmacêuticas de comprimidos, cápsulas, óvulos vaginais, drágeas, adesivos 

transdérmicos e supositórios também são permitidos (ANVISA, 2006; ANVISA, 2006). 

Com relação à frequência de compra de medicamentos, 36% das drogarias realiza tal 

procedimento de 1 a 2 vezes por semana. A compra de medicamento frequentemente pelas 

drogarias tem o intuito de evitar perdas dos medicamentos por vencimento e suprir a demanda 

de venda, assim o estabelecimento sempre tem o medicamento a pronta entrega para o cliente 

evitando que o medicamento falte nas prateleiras ou no estoque. 

Das drogarias, 96% realizavam o inventário dos estoques e consequentemente o 

controle do mesmo, essa ação consiste em monitorar o volume de materiais ou produtos em 

estoque e a certificação que esse volume corresponde ao que foi registrado no sistema de 

controle. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE 

(2013) a realização sistemática do controle de inventário de estoque é o principal e mais 
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importante elemento na previsão de prejuízos no varejo, o controle frequente dos inventários é 

a forma correta de identificar a origem e a natureza das perdas de um estabelecimento, e orientar 

todo o processo de compras de medicamentos, evitando as perdas por falta de produto ou até 

mesmo por vencimento.  

Outra ação muito importante para evitar perdas é o controle de estoque (físico e 

financeiro) presente também em 96% das drogarias do estudo, esse controle é informatizado 

em todas as drogarias e contém informações dos medicamentos como a entrada dos mesmos no 

estoque, a validade e a saída no caso da venda. De acordo com o que é recomendado por 

SEBRAE (2013) e Melo et al., 2008) é necessário avaliar quando e quanto comprar, em função 

da observação da demanda, é valido também conferir as mercadorias com os relatórios de 

compras e vendas, isso permite apontar quais as categorias e itens que merecem maior atenção, 

bem como as possíveis causas das perdas. 

Importante ressaltar que as drogarias que comercializam medicamentos controlados, 

assim como os psicotrópicos, antirretrovirais18, retinóicas19 entre outras listadas no anexo I da 

Portaria do Ministério da Saúde n° 344/1998, devem registrar tais medicamentos no Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, o qual possibilita um controle 

efetivo da movimentação da dispensação (entrada e saída) dos mesmos. Assim como deve ser 

feito o registro, uma vez que estes medicamentos sujeitos a controle especial, vençam, também 

devem ser dados de baixa pela drogaria no referido sistema. 

Na questão de conscientização direcionada a população para o correto descarte de 

medicamentos vencidos ou em desuso, 100% das drogarias não realizava tal ação. No entanto, 

24% dos estabelecimentos disseram recolher ou estar dispostos a recolher medicamentos 

vencidos dos clientes para posteriormente serem descartados junto com os medicamentos 

vencidos do estabelecimento. 

A RDC ANVISA nº 44/2009 estabelece que drogarias podem recolher os 

medicamentos vencidos da comunidade, como descrito nos artigos 92 e 93, onde consta que as 

farmácias e drogarias podem participar de campanhas e programas de promoção da saúde e 

educação sanitária promovidos pelo Poder Público. Podem colaborar com programas de coleta 

de medicamentos descartados pela comunidade, considerando os princípios da biossegurança 

de empregar medidas técnicas, administrativas e normativas para prevenir acidentes, 

preservando a saúde pública e o meio ambiente (BRASIL 2009).  

                                                           
18 Medicamento que combate as infecções causadas por retrovírus.  
19 Ácido derivado da vitamina A usado sobretudo em dermatologia. 



44 
 

3.2.1 MANEJO DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS DROGARIAS 

 

Através da aplicação dos formulários foi possível avaliar as práticas de manejo dos 

resíduos medicamentosos nas drogarias do município, considerando as etapas de segregação, 

acondicionamento, identificação, coleta e transporte interno, armazenamento interno, coleta e 

transporte externo, tratamento e destinação final. 

Identificou-se que 96% das drogarias realizavam a etapa de segregação de RSS. A 

segregação era realizada de acordo com o grupo B (medicamentos vencidos), grupo D (resíduos 

comuns) e grupo E (resíduos perfurocortantes), estes últimos gerados na sala de injetáveis. 

 A Resolução nº 358/2005 do CONAMA afirma em seu Art. 14 que “é obrigatória a 

segregação dos resíduos no momento da geração, de acordo com suas características, para fins 

de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde 

e do meio ambiente” (BRASIL, 2005), essa etapa é fundamental no processo de gerenciamento 

dos resíduos pois facilita a eficiência e o cumprimento das especificações técnicas nas etapas 

posteriores 

Após a segregação, 64% dos estabelecimentos acondicionavam os medicamentos 

vencidos em caixas de papelão, essas caixas de papelão não são específicas para essa ação, são 

caixas que chegaram no estabelecimento com produtos e após o seu esvaziamento são utilizadas 

para o acondicionamento de medicamentos vencidos. Os resíduos perfurocortantes eram 

acondicionados no descartex ou descarpack, recipientes apropriados para o acondicionamento 

desse tipo de resíduo. Outros 24% das drogarias, acondicionava em bombonas/tambores 

disponibilizados pela empresa responsável pela coleta e 12% acondicionava em outros 

recipientes  como cestos plásticos e em armários lacrados (FIGURA 9). 
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Figura 9 – Recipiente de acondicionamento. (A) Caixa de papelão para acondicionamento dos 

medicamentos vencidos. (B)  Recipiente disponibilizado pela empresa responsável pela coleta para 

acondicionamento dos medicamentos vencidos. (C) Descarpax/Descartex para acondicionamento dos 

perfurocortantes. 

Fonte: Autor 

 

A RDC ANVISA nº 306/2004 regulamenta a utilização de sacos plásticos para 

acondicionamento de RSS, mas não especifica o acondicionamento para medicamentos 

vencidos, os sacos evitam vazamentos e resistem às ações de punctura e ruptura, e de acordo 

com a NBR 9191/2008 esses sacos seguem requisitos estabelecidos.   

Na sequência, 72% dos estabelecimentos realizava a identificação dos recipientes nos 

quais acondicionava seus resíduos, 24% não identificava os recipientes e 4% não souberam 

informar (FIGURA 10). A NBR nº 7500/2001 exige que os recipientes de acondicionamento 

devam possuir identificação, para indicar os riscos e os cuidados a tomar no seu manuseio.  
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Figura 10 – Percentual de drogarias que identificam os recipientes de acondicionamento de 

medicamentos vencidos. 

 

Desta forma, constatou-se que os procedimentos de segregação e identificação dos 

recipientes de acondicionamento não estão presentes em todos os estabelecimentos de acordo 

com os princípios técnicos e às obrigações estabelecidas por lei. 

Após o acondicionamento dos medicamentos vencidos nas caixas de papelão, 44% das 

drogarias armazenava tais resíduos no depósito em armários ou prateleiras (FIGURA 11). 

Nenhum dos estabelecimentos possuía armazenamento específico para os resíduos do grupo A, 

B e E e nem armazenamento externo, isto se dá devido ao porte dos estabelecimentos, e ao 

pouco resíduo gerado pelas mesmas, não compensando para pequenos estabelecimentos. Esses 

tipos de locais de armazenagem são mais utilizados em hospitais, clínicas, entre outros, pois 

geralmente são grandes unidades e geram grandes quantidades de resíduos.  

 

Figura 11 – Locais de armazenamento interno dos medicamentos vencidos. 
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O total dos estabelecimentos visitados não realiza um pré-tratamento para os resíduos 

mencionados. Geralmente o pré-tratamento são processos físicos empregados para que os 

resíduos sejam posteriormente encaminhados para o tratamento e a disposição final. Esse pré-

tratamento pode ser conduzido dentro ou fora das dependências do estabelecimento gerador do 

resíduo e deve ser especificado no PGRSS. Caso o pré- tratamento seja conduzido dentro da 

empresa é necessário verificar com o órgão ambiental sobre a necessidade de licença de 

operação para o processo em questão (ANVISA, 2006, P.22). 

Dos estabelecimentos entrevistados 56% possuía contrato com empresas privadas para 

realizarem a coleta e a destinação final dos resíduos dos grupos A, B e E (FIGURA 12). 

 

 

Figura 12 – Percentual de drogarias que possui contrato com empresas privadas para a realização da 

coleta e destinação final dos resíduos. 

 

No município ainda existem drogarias das quais a prefeitura se responsabiliza pela 

coleta dos medicamentos vencidos e dos resíduos perfurocortantes, sendo a coleta realizada 

pela empresa COOLPEZA, contratada pela prefeitura, sem ser cobrado aos estabelecimentos 

por este serviço (Informação Verbal20).  

Os entrevistados das drogarias as quais possuem contrato com empresas privadas não 

souberam informar o tipo de tratamento realizado nos resíduos coletados pelas empresas 

responsáveis e nem a destinação final dos resíduos medicamentosos após o processo. Já as 

drogarias em que a prefeitura é responsável pela coleta dos resíduos os mesmos possuem como 

                                                           
20 Informado em uma entrevista informal por um representante do Órgão Ambiental em 19 de setembro de 2016. 
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destino final a célula de confinamento dos RSS existente na área do aterro controlado do 

município (JI-PARANÁ, 2012) (FIGURA 13). 

 

Figura 13 – Célula de confinamento de Resíduos de Serviços de Saúde, no aterro controlado no 

município de Ji-Paraná. (A) Construção da célula no ano de 2013, (B) RSS dispostos na célula no ano 

de 2014.  

Fonte: Furtado, 2013 e Orozco, 2014. 

 

Entre as observações que foram apontadas pelos entrevistados, pôde-se ressaltar que 

os medicamentos são separados dos demais entre 3 (três) a 5 (cinco) meses antes do vencimento 

dos mesmos e encaminhados para um local na drogaria chamado cemitério ou UTI (FIGURA 

14).  

 

Figura 14 – Cemitério ou UTI dos medicamentos próximo do mês de vencimento. 

Fonte: Autor 
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Este local consiste em um espaço na prateleira com o intuito de que esses 

medicamentos sejam vendidos primeiro que os demais. Esta ação possui a finalidade de reduzir 

a perda de medicamentos por expirar o prazo de validade. 

 

4. DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS OU EM DESUSO PELA 

POPULAÇÃO 

 

Para complementação da pesquisa, foi realizado o questionário online, com a obtenção 

de 105 (cento e cinco) respostas. 

Do total, 66% responderam ser do município de Ji-Paraná e 34% afirmaram ser de 

outros municípios do estado de Rondônia. 

Na pergunta referente ao local de descarte de medicamentos vencidos ou em desuso, 

85,7% responderam descartar os medicamentos no lixo doméstico (FIGURA 15). Esse dado é 

preocupante devido o município não possuir aterro sanitário, e sim um aterro controlado o qual 

já apresenta característica de saturação, com isso acarreta inúmeras implicações como a 

contaminação do solo e o risco de acidentes com os trabalhadores de uma cooperativa localizada 

no aterro controlado, esses medicamentos podem ir parar nas mãos dessas pessoas que podem 

consumir os mesmos causando danos à saúde (JI-PARANÁ, 2012). 

 

Figura 15 – Descarte de medicamentos vencidos pela população em suas residências. 
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A última pergunta era referente a possíveis pontos de coleta de medicamentos vencidos 

e em desuso e se a pessoa levaria estes aos pontos de coleta, 72,85% responderam que sim, que 

levaria os medicamentos vencidos e em desuso armazenados em suas residências aos pontos de 

coleta (FIGURA 16).  

 

Figura 16 – Porcentagem de pessoas que levaria seus medicamentos vencidos ou em desuso a 

possíveis pontos de coleta. 

 

Este é um dado importante para a elaboração de uma futura proposta de logística 

reversa de medicamentos, assim esses resíduos terão um manejo diferenciado e adequado dos 

demais RSS. Referente a esse assunto existem dois Projetos de Lei - PL que tramitam no 

congresso, um desde o ano de 2011 e o outro é do ano de 2014.  

O PL n° 2.121/2011 dispõe sobre o descarte de medicamentos vencidos ou impróprios 

para o consumo nas farmácias e drogarias e dá outras providências. Regulamenta que as 

farmácias, drogarias, e farmácias de manipulação devem disponibilizar recipientes, em local de 

fácil visualização, para recolhimento de medicamentos impróprios para o consumo ou com data 

de validade vencida (BRASIL, 2011).  

Já o PL n° 7.064/2014 é mais recente e dispõe sobre o recolhimento de medicamentos 

vencidos e a devolução de medicamentos excedentes ainda em validade, e dá outras 

providências. Regulamenta que as farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos 

disponibilizarão espaços adequados em seus estabelecimentos para receberem, em devolução, 

os medicamentos com a data de validade vencida ou que estejam deteriorados e inservíveis, 

disponibilizarão também farmacêuticos responsáveis por receber, em devolução, os 
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medicamentos excedentes ainda em validade, na aplicação da logística reversa Instrumento da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2014). 

O Estado de São Paulo possui a Portaria do Centro de Vigilância Sanitária - CVS n° 

21, de 2008, que tem por objetivo Classificar os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

decorrentes da utilização de drogas ou medicamentos, criando o sub-grupo “Resíduos Perigosos 

de Medicamentos” (RPM), como parte do grupo B - Resíduos Químicos de Serviços de Saúde.  

Estabelece requisitos mínimos aplicáveis ao manejo dos RPM, abrangendo procedimentos, 

instalações, equipamentos e materiais, com a finalidade de prevenir danos à saúde dos 

trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente. Promove o gerenciamento seguro dos RPM, 

em especial quanto à sua segregação, manuseio, armazenamento e destinação, de acordo com 

os conhecimentos sobre riscos sanitários e ambientais atualmente disponíveis (SÃO PAULO, 

2008). 

Essa portaria é bem completa e não regulamenta apenas o manejo e o descarte dos 

medicamentos vencidos, mas também materiais que sejam utilizados em atendimentos 

profissionais empregados na aplicação de medicamentos ou que tenha contato direto com os 

medicamentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises precedidas, foi possível apresentar os resultados da avaliação do 

manejo dos medicamentos vencidos nas farmácias e drogarias do município de Ji-Paraná – RO. 

A avaliação do manejo dos resíduos medicamentosos nos estabelecimentos visitados no estudo, 

apresentaram falhas no cumprimento de alguns requisitos de ordem administrativa e na 

execução adequadas das etapas de manejo dos medicamentos vencidos, demonstrando 

deficiências de ordem técnica, física e material e algumas incoerências com as legislações 

vigentes no que tange os Resíduos de Serviços de saúde. 

Foi possível observar que mesmo possuindo o PGRSS, os estabelecimentos 

apresentavam falhas nas etapas de manejo, devido ao plano não ter sido elaborado 

adequadamente. Todavia, se houvesse um PGRSS adequado e bem elaborado as ações de cada 

etapa do manejo seriam bem definidas, facilitando um manejo adequado do resíduo 

medicamentoso. 

Ressalta-se que apenas em 32% dos estabelecimentos o funcionário entrevistado soube 

informar a quantidade em peso dos medicamentos vencidos, isto demonstra que os 

estabelecimentos não possuem o controle dos resíduos medicamentosos gerados e não exigem 

documentos de responsabilidade às empresas que coletam e destinam os resíduos de 

medicamentos vencidos. Devido a isso, pôde-se inferir que nem todas as empresas responsáveis 

pela coleta dos resíduos emitem mensalmente documentos referente à quantidade de resíduo 

coletado, isso também constata a falta de fiscalização nas farmácias e drogarias por parte dos 

órgãos fiscalizadores 

Observou-se que, a segregação nos estabelecimentos acontecia de modo semelhante, 

sendo feita de acordo com as classificações da RDC n° 306/2004 (nas drogarias A, B, D e E e 

nas farmácias B e D). Ressalta-se que as embalagens secundárias não são separadas das 

embalagens primárias. Considerando que grande parte das embalagens secundárias são de 
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papel/papelão e não possuem contato com o medicamento, essa ação permitiria reduzir o 

volume dos resíduos perigosos, e as embalagens secundárias poderiam ser encaminhadas para 

reciclagem. 

Foi possível observar que em grande parte dos estabelecimentos o acondicionamento 

dos resíduos medicamentosos era feito em caixas de papelão o que seria inadequado pois esse 

tipo de recipiente não evita puncturas ou vazamentos, podendo ocorrer acidentes e causando 

danos à saúde de trabalhadores expostos a esses resíduos e contaminação do local/ambiente. 

A maioria de farmácias e drogarias entrevistadas não sabem qual o tratamento e 

destino final dos medicamentos vencidos gerados nos estabelecimentos. Ainda que tais 

estabelecimentos contratem empresas terceirizadas para realizarem tais etapas de manejo, elas 

são corresponsáveis por todas as etapas que envolvem o manejo, desde a geração até a 

destinação final e, portanto, deveriam estar melhor informados, já que não serão eximidos de 

responsabilidade, caso algum incidente ou eventualidade aconteça relacionado aos resíduos em 

tela. 

A destinação final dos medicamentos vencidos acontece de duas maneiras, aqueles 

coletados pela prefeitura, acredita-se que após tratamento de autoclavagem, são destinados ao 

aterro controlado do município, e o resíduos coletados pelas empresas terceirizadas contratadas 

pelos estabelecimentos, foi falado pela única empresa com a qual se conseguiu contato, que são 

incinerados.  

Com a aplicação do questionário online foi possível observar que existe o interesse por 

parte da população em descartar corretamente os medicamentos vencidos ou em desuso 

armazenados em suas residências, mas antes de qualquer ação por parte das empresas ou da 

prefeitura para a criação dos pontos de coleta de medicamentos, é necessário que haja 

campanhas de conscientização, nas farmácias, em locais públicos e privados de serviços de 

saúde e até mesmo nas escolas, para que esse tipo de ação seja eficaz e atinja a maior parte 

população. 

O maior desafio do gerenciamento e descarte dos medicamentos vencidos é de 

estabelecer o manejo adequado. Como não existe legislação específica em vigor sobre o 

gerenciamento e descarte de medicamentos vencidos ou em desuso, segue-se o que é 

determinado pelas legislações para os Resíduos de Serviços de Saúde, mas nem sempre as ações 

de cada etapa são adequadas para as etapas de manejo dos resíduos medicamentosos pois o 

mesmo possui características particulares. Assim as farmácias e drogarias do município de Ji-

Paraná devem adotar medidas que melhor contribuam com o correto manejo desses resíduos, 
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lembrando que políticas públicas, educação ambiental e legislações de âmbito municipal 

contribuem. 

É importante expor que esse estudo abordou assuntos voltados para a saúde pública e 

a qualidade do meio ambiente, tendo assim grande relevância, e levantando dados que servem 

de base para a elaboração de projetos, planos e ações relacionadas ao gerenciamento e descarte 

dos medicamentos vencidos ou em desuso. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista direcionado as farmácias e drogarias. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Departamento de Engenharia Ambiental - DEA 

 

AVALIAÇÃO DO MANEJO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS FARMÁCIAS 

E DROGARIAS DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, RONDÔNIA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

____/___/201__ 

 

1 – Nome Fantasia 

___________________________________________________________________________ 

 

2 – Razão Social 

___________________________________________________________________________ 

 

3 – Número total de funcionários? 

___________________________________________________________________________ 

 

 4 – Tamanho da área construída do empreendimento (m²)? 

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Farmácia ou drogaria? 

___________________________________________________________________________ 

 

6 – Existe laboratório de manipulação de medicamentos? 

___________________________________________________________________________ 

 

7 – Existe a prestação de serviços como aferir a pressão, aplicar injeção, outros? Quais? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8 – Existe um Plano de Gerenciamento de Resíduos no estabelecimento? Se sim, qual a  

formação do responsável pelo plano? 

___________________________________________________________________________ 

 

09 – Qual a quantidade de medicamentos vencidos descartados por dia /mês / ano? 

___________________________________________________________________________ 

 

10 – O estabelecimento fornece medicamentos fracionados? 

___________________________________________________________________________ 
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11 – Existe a procura da população por medicamentos fracionados? Se sim, com que 

frequência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12 - Qual a frequência de compra dos medicamentos pelo estabelecimento? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13 – Existe o controle de inventário (É realizado o inventário)? Se sim, como funciona?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

14 - Existe o controle de estoque? Se sim, como funciona? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15 – Existe alguma ação de conscientização direcionada à população para o correto descarte 

de medicamentos? Qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

16 – Etapas do manejo dos resíduos no estabelecimento 

 

Segregação 
 

 

 

Acondicionamento 
 

 

Identificação  

Coleta e transporte 

interno (Qualquer 

funcionário? Como é 

realizado?) 

 

 

 

 

Armazenamento interno  

Armazenamento externo  

Coleta e transporte 

externo 

(Veículo, Empresa) 

 

 

Tratamento  

Disposição final  
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17 – Observações 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Adaptado do trabalho  

DUMKE, Tanusa Teresa. Gestão de medicamentos vencidos nas drogarias do Município 

de Agudo – RS. Porto Alegre, 2011. 
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APÊNDICE B – Documento apresentado nas entrevistas. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

                           CAMPUS DE JI-PARANÁ 

 

Ofício nº. 08/2016/DEA/MMDO 

Ji-Paraná, 9 de junho de 2016. 

Ao  

Responsável Técnico  

Farmácia ou Drogaria 

Ji-Paraná  

Prezado Responsável, 

 Sou aluna do Curso de Engenharia Ambiental da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia - UNIR e estou desenvolvendo meu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

intitulado “Avaliação do Manejo de Medicamentos Vencidos nas Farmácias e Drogarias 

do Município de Ji-Paraná, RO’’.  

 Venho por meio deste convidá-lo a participar desta pesquisa que será realizada através de 

uma coleta de dados, sendo utilizado como instrumento de coleta um questionário aberto. Tenho 

como objetivo “Avaliar o manejo dos medicamentos vencidos nas farmácias e drogarias do 

município de Ji-Paraná (RO) e apresentar alternativas de manejo e destinação final para o 

descarte de medicamentos vencidos por parte das farmácias e drogarias, visando uma melhor 

gestão dos resíduos intra e extra-estabelecimento. Garanto-lhe que as informações fornecidas 

não geram denuncia, multas, vistorias ou penalidades. Comprometo-lhe em garantir a 

privacidade, de modo a ficar em sigilo a identificação do estabelecimento. 

 Ao final da pesquisa o estudo concluído com os resultados obtidos estará disponível no 

site do Departamento de Engenharia Ambiental (www.engenhariaambiental.unir.br) e a versão 

impressa na biblioteca da Instituição. 

 Caso necessite de mais esclarecimento sobre a pesquisa entre em contato através do e-mail 

jeeniffer.unir@gmail.com ou telefone 69 99241-3791. 

 Certas de vossa colaboração, desde já agradecemos. 

 Atenciosamente, 

Jeeniffer Caroline de Andrade 

Graduanda em Engenharia Ambiental 

Departamento de Engenharia Ambiental 

 

Profa. Margarita María Dueñas Orozco 

Orientadora  

Departamento de Engenharia Ambiental 

Portaria nº 469/2013/GR/UNIR 
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APÊNDICE C – Imagem da página do questionário online. 
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