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Resumo: Este trabalho se propõe a apresentar uma proposta para ações através de uma 

campanha destinada ao público de Cruz Alta, que incentiva o descarte correto de 

medicamentos, bem como suas embalagens. Temas como publicidade e propaganda, lei de 

resíduos sólidos e sociedade são discutidas teoricamente. A metodologia da pesquisa envolve 

etapas como levantamento bibliográfico, observações empíricas e estudo de caso. A coleta de 

dados acontece por meio de técnicas que incluem pesquisa bibliográfica, dados estatísticos e 

relato de profissional da catação. Como resultado, busca-se o entendimento de qual estratégia 

comunicacional se torna a mais adequada para a conscientização da população e a concepção 

de campanha de conscientização. 

 

Palavras-chave: Medicamentos. Descarte. Campanha. 

 

Abstract: This study aims to develop actions through a campaign for the public of Cruz Alta, 

to encourage proper disposal of drugs and their packaging. Topics such as advertising, law of 

solid waste and society are theoretically discussed. The research methodology involves steps 

as bibliographic development, empirical observations and case study. Data collection takes 

place through techniques that include literature, statistics and professional account of 

grooming. As a result, the understanding of which is sought communication strategy becomes 

the most suitable for public awareness and designing awareness campaign. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos mais remotos há registros históricos de que as pessoas fazem uso de 

medicamentos com alguma finalidade, seja aliviar dores, prevenir ou curar doenças ou até 

mesmo na alteração do humor (SILVA, 2005). Com o aumento do consumo de 

medicamentos, o acréscimo de tecnologias, novos tipos de materiais e produtos usados nas 

fabricações das medicações, percebemos a importância do surgimento de políticas que 

regulamentem o descarte correto desses produtos. Em 2010, o Ministério de Meio Ambiente 

constituiu, através da Lei nº 12.305/10, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que 

ao entrar em vigor a partir de 2014, está permitindo ao país um importante avanço no 

enfrentamento de problemas ambientais, sociais e econômicos que decorrem do descarte 

incorreto de resíduos, entre eles, os medicamentos. Além de prever a redução na produção de 

resíduos, a proposta estabelece incentivos de um consumo mais sustentável, o que no caso das 

medicações, às vezes, a diminuição do consumo se torna inviável tornando assim o foco 

principal, neste contexto, a conscientização na hora do descarte. Além da parcela que envolve 

a população, no que diz respeito à mudança cultural e hábitos, os fornecedores, fabricantes, 

importadores, comerciantes em geral dos medicamentos passam a ser regulamentados pelo 

que é chamado na lei de Logística Reversa, decreto que responsabiliza as empresas em 

absorver a devolução dos produtos no momento do descarte e se encarregar da destinação 

ambiental adequada, especialmente dos que eventualmente possam voltar ao ciclo produtivo, 

no caso, as embalagens dos medicamentos. 

Desta forma, o descarte incorreto de medicamentos é uma causa importante de 

contaminação do meio ambiente e torna-se necessário essa gestão de resíduos de 

medicamentos que vise diminuir o descarte inadequado. Diante disso, ao considerar dados 

nacionais, vamos limitar nossa ação no âmbito regional, específicamente na cidade Cruz Alta. 

Estipula-se como objetivo deste trabalho, mostrar a importância da comunicação estratégica 

como ferramenta de conscientização da população, buscando através de campanhas uma 

mudança sistemática cultural que auxiliem na aplicabilidade da lei. 

 

 

 

 

 

 



 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com o passar dos anos, o consumo de medicamentos no Brasil aumentou, sendo 

favorecido pela indústria farmacêutica que estimula o consumo de medicamentos pela 

população e, com isso, eleva o número de resíduos de fármacos no meio ambiente 

(ZUCCATO et al., 2005; 2006). O Brasil é um grande consumidor de medicamentos e 

estima-se que cerca de 20% desta quantidade seja lançado na rede de esgoto sanitário ou no 

lixo doméstico (SERAFIM, et al., 2007).  No mundo todo tem sido reportada a ocorrência de 

fármacos como antibióticos, hormônios, anestésicos, antilipêmicos, depressivos, 

antiinflamatórios dentre outros em esgotos domésticos, em águas superficiais e sedimentos 

(FENT et al, 2006; SANDERSON et al, 2004b). De acordo com Bila & Dezotti (2003), 

alguns grupos de fármacos residuais merecem uma atenção especial, dentre eles, os 

antibióticos que além de contaminar recursos hídricos, acarretam resistência bacteriana e os 

estrogênios que afetam adversamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos. Outros 

produtos que requerem atenção especial são os antineoplásicos e imunossupressores utilizados 

em quimioterapia, os quais são conhecidos como potentes agentes mutagênicos (BILA & 

DEZOTTI, 2003; PONEZI et al., 2008). Diante disso, uma preocupação importante relaciona-

se com a forma correta de descarte desses medicamentos. No Brasil, o descarte de 

medicamentos em desuso, vencidos ou as sobras de tratamentos é feito, por grande parte da 

população, em lixo comum ou em rede pública de esgoto. As agressões ao meio ambiente 

provindas de atitudes inadequadas, ocasionam a contaminação de vertentes, de solos, além de 

provocarem risco à saúde de pessoas que possam reutilizá-los acidentalmente ou 

intencionalmente, recorrentes a fatores sociais ou diversos (ANVISA, 2012). Os órgãos 

regulamentadores do descarte correto de medicamentos, no Brasil, são o Ministério da Saúde 

e o Ministério do Meio Ambiente. É de competência de ambos os estabelecimentos 

instrumentação para que os autores geradores de resíduos dessa natureza efetivem o descarte 

final adequado (FALQUETO; KLIGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2006). Diante dessas primeiras 

considerações podemos estabelecer algumas relações. A lei de resíduos sólidos chega para 

normatizar a ação das empresas, já que estas deverão automaticamente, pela força da própria 

lei, enquadrar-se nas exigências previstas. Considerando o aspecto do consumidor, a 

complexidade aumenta, sendo que o enquadramento perpassa por mudanças culturais e de 

atitude na hora do descarte, estabelecendo-se assim a necessidade da construção de estratégias 

de mobilização e conscientização. 



 

A comunicação e o marketing, obeservados por aspectos educadores, buscam artifícios 

que causem sedução ao público, consequentemente um norteamento de atitude de acordo com 

o que é estabelecido, neste caso, uma alteração de atitudes pertinentes ao comportamento 

cultural da não destinação correta na hora do descarte dos medicamentos. Cultura não se faz 

sob forma de indivíduos isolados, mas sim em conjunto, através de repetidas ações do 

coletivo, obedecendo limitadores naturais ou impostos. Para Bauman (2011), a cultura de hoje 

é constituida de ofertas, deixando as proibições em um plano secundário, a não produção de 

uma conduta normativa e sem a supervisão policial, baseada na produção de elementos 

atrativos, no semear e plantar novos desejos e conceitos. Constata-se que cultura, segundo o 

mesmo autor, tem a função de criar novos hábitos e não satisfazer as necessidades existentes, 

chegando ao encontro do que se deseja com ações específicas de modificação de hábitos 

culturais prejudiciais ao desenvolvimento das normatizações.  

Para Jacobi (2003), cada cidadão detém um papel primordial no combate a crise 

ambiental, ao principalmente defender a importância da atitude individual dentro do contexto 

coletivo. Através deste raciocínio, podemos entender que apesar da cultura não ser feita pelo 

indivíduo isoladamente, a sua mudança sim pode começar por atitudes individuais que 

contaminem de maneira positiva a fatia a qual está inserida. Trigueiro (2006), ao considerar as 

mudanças de atitudes do coletivo, destaca que as pequenas atitudes tomadas pelo cidadão 

podem ocasionar em significativas alterações no hábito diário da população.  

A comunicação apresenta-se como grande aliada de uma mudança cultural, ou 

mudança de hábitos. Começamos estabelecendo as diferenças dos conceitos de propaganda e 

publicidade, definindo o primeiro como a propagação de princípio, ideias, teorias e doutrinas 

e o segundo como instrumento de captação do público (CHAISE, 2001, p.7). Os dois, aliados, 

tomam a frente de um processo importante de conscientização, através de técnicas de 

abordagem que o marketing oferece em busca de uma melhora na separação dos resíduos 

sólidos.  

No Marketing 3.0, Kotler (2010) afirma que os desafios sociais não devem limitar-se 

as relações públicas ou meias de difusões críticas em relação a incidentes negativos 

provocados por práticas das empresas, sendo que as próprias empresas devem assumir seus 

 

papéis de cidadãos e trabalhar os problemas sociais. O resultado de tudo isso é o 

fortalecimento das próprias empresas em termos de impacto ao passarem das campanhas de 

marketing de causas para a transformação sociocultural. Kotler (2010) ainda propõe a 

utilização do poder da colaboração, onde se reduz custos e se gera impactos positivos. 



 

As campanhas com base em técnicas de marketing 3.0, tendem a ser voltada a 

valorização de princípios, explorando o lado emocional, funcional e espiritual do consumidor. 

Trabalha principalmente com tecnolgias que possibilitam a colaboração de um para muitos, e 

não a de um para um, como a teorias anteriores. 

Proporcionar uma transformção sociocultural deve envolver uma sequência de fatores 

que se apresentam, segundo Kotler (2010), em três fases distintas: Identificação dos desafios 

socioculturais (os desafios podem incluir o descarte inadequado dos medicamentos), 

selecionar os componentes envolvidos (para futuro impacto selecionamos jovens e crianças), 

oferecer solução transformadora (oferecer soluções que modifiquem comportamentos, 

atitudes colaborativas, culturais e criativas). A educação também recebe uma grande atenção 

nas teorias de Kotler (2010), que relaciona temas vinculados ao bem-estar normalmente 

detectados em setores como da alimentação, indústria farmacêutica, ligados ao reconhecido 

programa de marketing Reiventing Education (Reinventando a Educação) o qual auxilia as 

escolas de várias partes do mundo na transformação educacional.  

Todas as três fases citadas estão em frequente processo de atuação em campanhas de 

conscientização, e são consideradas essenciais na estrutura de um movimento de recriação 

cultural. 

 

3  METODOLOGIA  

 

No presente artigo, o método de pesquisa envolveu a pesquisa bibliográfica e o 

levantamento de dados através de estatísticas nacionais em relação ao descarte inadequado de 

medicamentos. Como forma de delemitação do tema, optou-se pelo estudo de caso do Projeto 

Profissão Catador, coletando o depoimento de uma catadora que atua no projeto, o qual 

fornece subsídios para a construção da proposta de campanha de conscientização. O Projeto 

que está em sua segunda fase tem abrangência regional e a participação de mais de 100 

catadores e é patrocinado pelo Programa Petrobras Sócioambiental. Buscou-se também, 

através de observações empíricas do nosso cotidiano, a confirmação dos hábitos inadequados, 

que nos fazem acreditar que em grande maioria dos casos o modelo de descarte está 

merecendo melhor atenção. 

 

 

 

 

 

 



 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com o depoimento de Dirce Budke, catadora que atua no Projeto Profissão 

Catador a mais de 2 anos, a presença de resíduos inadequados em meio aos recicláveis 

continua uma constante. Mesmo com diversas ações de conscientização estabelecidas a mais 

de 4 anos pela equipe do projeto, ainda existem muitos problemas a serem solucionados. 

Dirce, moradora do Bairro Acelino Flores de Cruz Alta, trabalha na Associação dos Catadores 

localizada no próprio bairro, onde segundo ela, já presenciou inúmeras vezes em meio dos 

resíduos que chegam medicamento e produtos de características hospitalares. Além do grande 

risco a saúde dos próprios catadores, podemos ressaltar também que estes são produtos que 

em contato com o meio ambiente podem causar danos que são revertidos a prejuízos a 

natureza e a saúde da população. O descarte incorreto destes resíduos, ou a destinação destes 

produtos após o uso a ambientes como este, só confirma o quanto a sociedade, pessoas e 

empresas, necessitam de campanhas que favoreçam a mudança de atitude e hábitos. Diante 

tais constatações, sente-se a necessidade da elaboração de uma campanha de conscientização 

direcionada que promova outra realidade neste aspecto.  

O primeiro procedimento para a construção de uma campanha de conscientização de 

sucesso é a detecção do público alvo das ações. Através de um estudo mais detalhado e da 

participação ativa dos próprios catadores na coleta de dados, poderemos caracterizar 

efetivamente o público a ser atingido para que assim, em seguida, comecemos a produção das 

peças midiáticas. Em primeiro momento sabemos que a origem dos materias que chegam as 

associações envolve a população em geral e as empresas farmacêuticas e de produtos 

hospitalares. Diante deste cenário já pré-estabelecido citaremos abaixo algumas peças, ações e 

estratégias bem como suas aplicações para que chegamos a um esboço da campanha. 

 

Linguagem 

 

Seguindo o tema abordado no decorrer do trabalho, no que diz respeito ao marketing 

3.0, a linguagem não depende de qualquer tipo de levantamento ou caracerística do público da 

campanha. A conotação emotiva deve ser a norteadora de todas as ações, afinal é através deste 

mecanismo que conseguimos a maior abertura na recepção do público. Seja o material 

impresso, web, rádio, televisão ou provindos de ações específicas de mobilização urbana, a 

atenção ao emocional deve prevalecer, com tom de conscientização trabalhando 

subliminarmente a cobrança de atitudes conscientes e adequadas a sobrevivência do nosso 

meio ambiente. O estudo das cores a serem trabalhadas pode se tornar um grande diferencial 



 

na finalização das peças, sendo que as atividades sensoriais são aguçadas pela percepção 

mesmo que involuntária das tonalidades e elementos presentes nos layouts apresentados. 

O lado humano deve ser considerado o protagonista da campanha, o qual é 

responsável pelo elo de ligação e identificação entre as partes envolvidas. 

 

Material Gráfico 

 

Como material gráfico, a confecção de folders, flyers e cartazes são de grande 

relevância para o alcance do objetivo de conscientização. É importante a diferenciação dos 

materiais que são destinados ao público de empresários e a população em geral, sendo que a 

adaptação da linguagem usada nas peças aproxima o receptor e o torna mais aberto no 

recebimento das mensagens transmitidas. O material gráfico deve obedecer a padrões de 

sustentabilidade, tais como as informações de descarte adequado (“Não jogue este material 

em via pública”), a impressão deve ser feita preferencialmente em uma cor apenas, o que 

favorece o uso controlado de produtos que podem ser prejudiciais a sáude do meio ambiente e 

finalmente o papel deve ser da categoria dos reciclados. A quantidade também deve ser 

observada, para que não ocorra uma distribuição desnecessária e sim, direcionada. Neste 

material devem conter informações pertinentes ao descarte adequado dos medicamentos, bem 

como suas embalagens. Faz-se necessário o contato com as empresas fabricantes para o 

levantamento de tais informações. 

 

Redes Sociais 

 

A presença nas redes sociais é o termômetro da campanha. Com o estabelecimento do 

uso das plataformas on line adequadas para a interação com o público, a distâncias entre o 

mensageiro e o receptor tornam-se menores, além da agilidade na troca de experiências e 

informações. Como as redes sociais possuem características diferenciadas aos materiais 

impressos, manteremos a linguagem das demais peças de forma adaptada a linguagem web, 

onde se exige menos texto e mais imagem e elemento. 

 

Rádio 

Spots com linguagem leve e alegre transmitem ao ouvinte uma sensação de bem-estar. 

Seguindo as teorias do marketing 3.0, é necessário relacionar a cobrança pelas atitudes de 

mudança sociocultural ao sentimento de colaboração, e não imposição.  

 



 

Ações Direcionadas a Farmácias  

 

 Como já visto anteriormente, a adequação em forma da lei para os estabelecimentos de 

comércio torna-se inevitável. Mesmo que tenhamos este fator favorável em benefício dos 

descartes adequados dos medicamentos, podemos estruturar uma sistemática de descarte que 

possibilita ao consumidor uma maior comodidade. Em visitas aos estabelecimentos 

farmacêuticos de Cruz Alta, em parceria com o Projeto Profissão Catador, propõe-se a criação 

de postos de coleta imediato, onde o consumidor tem a possibilidade de descartar já no 

momento da compra as embalagens, como caixas e plásticos mesmo antes do produto chegar 

a residência. Essa atitude facilita ao consumidor e provoca através de uma ação repetida a 

formação de um hábito mais consciente. A implantação de um setor destinado aos 

medicamentos estragados ou vencidos também deve ser observado. 

 

Ações de Mobilização Urbana  

 

Uma das formas mais eficazes de comunicação é o contato presencial. Sendo assim, a 

proposta engloba ações de intervenção e mobilização urbana através de técnicas de 

abordagem, utilizando ferramentas de interação como brincadeiras, dinâmicas e 

demonstrações culturais nas escolas, empresas e locais específicos da cidade.  

 

Pesquisa e Dados Estatísticos 

 

Todas as ações devem ser acompanhadas por registros, coleta de dados e frequente 

pesquisa para que tenhamos subsídios para uma campanha posterior. 

 

Portanto, através do esqueleto anteriormente proposto voltamos a um ponto inicial e 

primordial para a viabilidade da campanha, que seria a busca de patrocinadores responsáveis 

pela concretização da proposta. Elencamos alguns possíveis parceiros, de forma setorizada: 

empresas farmacêuticas, prefeitura municipal, hospitais, empresários, entre outros.  

 

 

 

 

 



 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 A necessidade de uma adaptação de conduta em termos de consciência ambiental e 

social das empresas, muitas vezes exigida pelas imposições das leis que regem determinados 

setores, neste caso o descarte de resíduos sólidos e mais especificamente os medicamentos, 

provoca o surgimento de mecanismos que possibilitem não só uma mudança cultura da 

empresa, mas principalmente dos consumidores. Os levantamentos mostram que é necessário 

mobilizar a população consumidora desses produtos em questão e consequentemente 

melhorar os procedimentos de descarte a fim de amenizar os problemas socioambientais 

provenientes de hábitos nocivos a saúde humana e ambiental. Através de campanhas de 

conscientização, estabelecidades através de técnicas de persuasão voltadas a mudança 

principalmente da cultura já estabelecida, podemos prever alguns resultados imediatos, como 

o possível aumento no recebimento de materiais como as embalagens (exceto as medicações) 

por parte dos catadores das associações, mesmo que talvez não em grandes escalas 

inicialmente. 

 A utilização de meios de abordagem motivacional e colaborativa deve ser considerada 

como ritmo de campanha, buscando sempre a interação entre os meios para que a campanha 

se auto complete. A proposta estabelecida neste trabalho é considerada a primeira de demais 

ações que possam vir a surgir após o êxito nas ações desta, com adequações de linguagem 

conforme o nível de desenvolvimento nos objetivos traçados em planejamento de campanha, 

norteados pelos dados estatísticos coletados durante e pós a aplicabilidade das ações de 

mobilização.  
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