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Resumo: A farmácia caseira é uma prática comum em diversas casas dos moradores da 

cidade de Cruz Alta, conhecer os medicamentos que a compõem, os locais de armazenamento 

e descarte são de suma importância para que se possa traçar um perfil. Realizou-se estudo 

transversal junto a funcionários, professores e estudantes da Escola de Educação Profissional 

Érico Veríssimo - SEG, num total de 70 pessoas, de ambos os sexos, diferentes graus de 

escolaridade e distintas faixas etárias, com a única condição de que possuíssem medicamentos 

em sua residência. A cozinha foi o principal local de armazenamento. Muitos haviam em suas 

casas medicamentos que não estavam em uso, normalmente guardando para posterior 

utilização. Um fato que chama muita atenção é que muitos medicamentos são guardados sem 

a bula. A validade dos medicamentos é conferida pela maioria duas vezes ao ano ou mais, 

porém grande parte dos entrevistados descarta os medicamentos vencidos ou avariados no 

lixo comum, pia ou vaso sanitário. Não foi encontrada legislação que regulamente o descarte 

de medicamentos em nível domiciliar. O conhecimento quanto ao tema abordado ainda é 

restrito, porém muitos dos entrevistados têm interesse em saber o local correto para descartar 

os medicamentos. 

 

Palavras-chave: descarte de medicamentos, estocagem de medicamentos, resíduos 

domésticos, fármacos, ambiente. 

 

Abstract: The home pharmacy is a common practice in many homes of the residents of the 

city of Cruz Alta, know the drugs that make it up, places of storage and disposal is very 

important so that you can draw a profile. A cross-sectional study among employees, teachers 

and students of Vocational Education School Érico Veríssimo - SEG, a total of 70 people, of 

both sexs, different educational levels and different age groups, with the only condition of 

possessing drugs in his residence. The kitchen was the primary site of storage. Many had 

drugs in their homes that were not in use, usually saving for later use. A fact that draws much 

the intention is that many drugs are stored without the label. The validity of the drug is given 

by most twice a year or more, but most of the respondents discards expired medications or 
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damaged in the trash, sink or toilet. There was no legislation governing the disposal of 

medicines at the household level. The knowledge on the subject addressed is still restricted 

but many respondents are interested in knowing the correct place to dispose of drugs. 

 

Key-words: discharge of medication, storage of medicines, household waste, drugs, 

environment. 

 

 

Introdução 

Atualmente, o aumento da expectativa de vida da população fez com que o ampliasse 

do número de medicamentos por cada individuo drasticamente. A tecnologia cada vez mais 

avança, fazendo com que os processos para produção de medicamentos novos sejam mais 

dinâmicos, e com isso todo dia há um lançamento diferente, que promete uma melhora nesse 

ou naquele sintoma, com um crescente no consumo, cada vez mais automática e menos 

racional por parte da população.  

O avanço da ciência na área da saúde trouxe benefícios incontestáveis à população. A 

descoberta e o desenvolvimento de fármacos em diferentes formas farmacêuticas 

possibilitaram grandes transformações e avanços nas atividades de assistência à saúde, sendo 

o medicamento uma tecnologia bastante difundida e utilizada. Contudo, na sociedade 

capitalista, o crescimento expressivo do mercado farmacêutico somado a um modelo de 

atenção à saúde extremamente focado no tratamento de doenças, tornou o uso de 

medicamentos progressivo e abusivo, expondo a população aos riscos relacionados ao uso 

irracional dos mesmos (ALENCAR et al., 2014). 

Os medicamentos alcançaram lugar de destaque dentro das práticas médicas 

contemporâneas, entretanto, o incentivo ao seu uso, o qual é realizado, muitas vezes de forma 

indevida, associado à facilidade de acesso, gera acúmulo desses produtos nas residências de 

uma população despreparada para utilizá-los e para descartá-los de forma adequada 

(FERNANDES; PETROVICK; 2004). A formação de estoques nas residências é uma prática 

perigosa, pois os medicamentos podem perder a validade. A dispensação na quantidade 

inadequada, inexistência de fracionamento, interrupção do tratamento por parte do paciente, 

mudança no esquema terapêutico, distribuição de amostras grátis, assim como o abandono do 

tratamento pelos efeitos indesejáveis causados por alguns medicamentos estão entre as 

principais causas da “farmácia caseira” (LENHARDT et al., 2014). 

A ocorrência desta prática faz com que exista um descarte inadequado de 

medicamentos, resultado da falta de discussão deste assunto nos meios de comunicação e da 

inexistência ou pouca informação sobre o assunto nas embalagens ou bulas dos mesmos. 



 

Dessa maneira, a população fica desinformada sobre os impactos à saúde e ao ambiente que 

esse descarte inadequado pode causar. O Brasil possui apenas iniciativas isoladas que 

incentivam o recolhimento de resíduos de medicamentos, não havendo um Programa 

Nacional de Recolhimento de Medicamentos Vencidos (FALQUETO; KLIGERMAN, 2013; 

SILVA; ABJAUDE; RASCADO, 2014). 

Práticas inadequadas de descarte podem originar danos ambientais e à saúde pública, 

neste sentido, é relevante verificar tais procedimentos realizados por determinada população, 

pois possibilita a descrição de seus hábitos e a reflexão sobre medidas que possam torná-los 

mais adequados dentro da realidade em que se encontram. Neste trabalho, buscou-se verificar 

a prática da “farmácia caseira” e o descarte de medicamentos pela população da cidade de 

Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul/ Brasil. 

 

Revisão de literatura 

Medicamentos são produtos que devem atender a uma séria de exigências do 

Ministério da Saúde (MS), e tem como finalidade diagnosticar, prevenir, curar doenças ou 

aliviar sintomas. O incentivo da mídia e a facilidade de aquisição tornaram seu uso rotineiro, 

ocasionando acúmulo desses produtos nas residências (FERNANDES; PETROVICK, 2004). 

Como consequências, esta farmácia caseira pode gerar risco a saúde no caso de ingestão 

acidental ou não acidental e, além disso, resultar em práticas inadequadas de descarte pela 

população como jogar medicamentos vencidos no lixo comum, no vaso sanitário ou na pia 

(TESSEROLLI et al, 2013). 

É importante que a “farmácia caseira”, possa garantir a qualidade dos medicamentos, 

através de um armazenamento adequado destes, pois no estudo de SERAFIM et al. (2007), 

demonstraram a instabilidade dos medicamentos dentro do prazo de validade, em estudo com 

produtos contendo dipirona na forma líquida, estes perderam cerca de 42,6 % no teor do 

fármaco analisado, quando comparados a controles comerciais, este estudo demonstra a 

possibilidade de perda da estabilidade do fármaco, que é antecipada por fatores como 

temperatura, presença de oxigênio, luz solar, radiação e umidade (WELLS, 2005). 

Deve ser realizada uma revisão periódica dos medicamentos, pelo menos duas vezes 

por ano, medicamentos vencidos e aquelas soluções e suspenções que já foram abertas devem 

ser descartadas para evitar possíveis intoxicações ou trocas. O descarte deve evitar prejuízos 

ao ambiente e à saúde dos indivíduos (FERNANDES; PETROVICK, 2004), porém há 

ausência de regulamentação em nível domiciliar e o usuário se torna responsável por realizar 

o mesmo. 



 

Conforme, levantamento estatístico disponibilizado pelo Conselho Federal de 

Farmácia (CFF) em dezembro de 2009, o Brasil contava com 550 indústrias farmacêuticas, 

79.010 drogarias, 7.164 farmácias magistrais, 8.284 farmácias públicas e 5.490 farmácias 

hospitalares. No Brasil, as vendas totais de medicamentos em 2009, somaram R$ 30,2 

bilhões. Este mercado cresceu entre 8 e 11 % até o ano de 2013. 

Nas últimas décadas, a sociedade moderna vem se destacando pelo consumo 

exacerbado, seja em virtude do crescimento populacional, dos avanços tecnológicos da 

ciência ou da expansão da indústria (RODRIGUES, 2009). Esse consumismo, faz com que a 

nossa civilização chegue, ao limiar do século XXI, marcada pelo desperdício, excesso de 

resíduos de medicamentos e pelas contradições de um desenvolvimento industrial e 

tecnológico sem precedentes na história da humanidade (FERREIRA, 1995). O desperdício de 

medicamentos tem várias causas, dentre as quais se destacam: a dispensação de medicamentos 

além da quantidade exata para o tratamento do paciente, a interrupção ou mudança de 

tratamento, a distribuição aleatória de amostras-grátis, e o gerenciamento inadequado de 

estoques de medicamentos por parte das empresas e dos estabelecimentos de saúde 

(EICKHOFF; HEINECK; SEIXAS, 2009). 

O Ministério da Saúde (MS) e o Ministério do Meio Ambiente, órgãos responsáveis 

pela normatização do descarte de medicamentos, no Brasil, devem fornecer instrumentos para 

que os autores envolvidos em atividades que geram resíduos dessa natureza possam dar-lhes a 

disposição final adequada. Pois, o descarte incorreto de medicamentos pode gerar impactos 

ambientais extremamente relevantes, afetando diversos ecossistemas. 

O órgão responsável pela regulamentação dos meios de descarte desses medicamentos 

é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que através da resolução RDC 

306/04, exige que estabelecimentos de serviços saúde disponham de Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), porém, ainda não foram editadas normas que 

abranjam o consumidor final com relação ao descarte de medicamentos. Sendo assim, o 

correto seria entregar os medicamentos vencidos em farmácias, postos de saúde ou hospitais 

que os recebam, para que sejam processados por empresas especializadas juntamente com o 

lixo hospitalar. 

É preciso ressaltar que, no Brasil, o descarte de medicamentos em desuso, vencidos ou 

sobras é feito por grande parte da população em lixo comum ou em rede pública de esgoto. 

Atitudes como essas, geram agressões ao meio ambiente, contaminação da água, do solo e de 

animais, além do risco à saúde de pessoas que possam reutilizá-los por acidente ou mesmo, 

intencionalmente, devido a fatores sociais ou circunstanciais diversos (CHAVES, 2014). 



 

Os compostos farmacêuticos, tais como analgésicos, antibióticos, e medicamentos para 

patologias cancerígenas, entre outros, têm de ser eficazes, de modo a garantirem e a manterem 

as suas propriedades químicas para serem eficientes quanto ao propósito terapêutico a que se 

destinam (ALMEIDA; WEBER, 2005). Estes depois de ingeridos são submetidos a processos 

metabólicos no organismo. No entanto, em torno de 50 % a 90 % de um fármaco é excretado 

pelo ser humano de forma inalterada ou sob a forma de metabolitos (JELIC et al., 2012). Por 

conseguinte, estes compostos eliminados por instalações sanitárias, caem nas Estações de 

Tratamento de Águas Residuais, e posteriormente no meio hídrico. Vários estudos 

demostraram que várias dessas substâncias parecem ser persistentes no meio ambiente e não 

são completamente removidas nas Estações de Tratamento de Águas Residuais, como 

apresentado na Figura 1, que descreve os possíveis trajetos dos fármacos no meio ambiente 

podendo, eventualmente, acumular-se no solo e no meio aquático (FARRÉ et al., 2008).  

Os compostos farmacêuticos, como os antibióticos e os estrogênios conjugados, 

merecem uma atenção especial, uma vez que são produtos usados massivamente na sociedade 

moderna. Alguns microrganismos, como é o caso das bactérias, desenvolveram resistência aos 

antibióticos podendo tornar, num futuro próximo os antibióticos atualmente usados, ineficazes 

no tratamento de determinadas doenças. O uso desta classe somente com receita médica inibiu 

um pouco seu uso, porém é comum encontrar farmácias que burlam esse sistema e vendem os 

medicamentos sem receita. Torna-se de especial importância apelar ao uso racional destes 

antimicrobianos, uma vez que infeções causadas por bactérias resistentes são de tratamento 

mais difícil e associam-se a uma maior morbimortalidade (BOUND et al., 2006). 

A destinação final dos medicamentos é tema relevante na saúde pública, devido às 

diferentes propriedades farmacológicas dos medicamentos, que, inevitavelmente, se tornarão 

resíduas e não poderão mais ser utilizados. Soma-se, a isso o fato dos resíduos de 

medicamentos pertencerem à Classe I (perigosos), segundo a norma NBR 10004 da ABNT, 

apresentando riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Dessa forma, eles 

demandam segregação, tratamento, transporte e disposição final adequada (FALQUETO; 

KLIGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2006).  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: Possíveis destinos dos fármacos no meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS (2014) 

 

Desde 2004, o Brasil dispõe de Resoluções que regulamentam o destino dos resíduos 

sólidos, como a RDC 306/ 2004 e a 358/ 2005, respectivamente, da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA e Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA que 

classificam os resíduos de serviços da saúde por grupos. O objetivo dessa classificação é 

gerenciar os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, dentro e fora das unidades geradoras, por 

ocasião do descarte e quando devem ser tratados e/ ou destinados a aterros licenciados. 

Todavia, os processos de tratamento e de disposição final dos resíduos não são claramente 

definidos e verifica-se ainda uma ausência de orientação técnico-científica consolidada na 

legislação brasileira (FALQUETO; KLIGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2006). Portanto, é 

importante que os autores envolvidos, direta ou indiretamente, na geração de resíduos de 

medicamentos se empenhem para implantação e implementação, efetiva da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, a fim de proteger a saúde da população e, principalmente, de manter o 

meio ambiente equilibrado para gerações futuras. 

 

 

 



 

Materiais e Métodos 

A pesquisa foi desenvolvida em dois momentos, inicialmente realizou-se uma revisão 

bibliográfica em fontes primárias e secundárias, a fim de levantar os riscos do descarte 

inadequado de medicamentos e realizar uma análise do cenário, fundamentada na legislação, 

do gerenciamento desses resíduos.  

Após, foi aplicado um questionário, a escolha da amostra de acordo com os objetivos 

do estudo, foram entrevistados indivíduos de ambos os sexos, com faixa etária variada, e que 

continham em suas casas medicamentos para as mais diversas finalidades terapêuticas. 

Considerarmos, que a amostra escolhida caracteriza adequadamente a população, visto que os 

informantes possuíam medicamentos e potencialmente eram responsáveis pelo descarte de 

medicamentos com prazo de validade vencido. Foram entrevistados funcionários, professores 

e alunos da Escola de Educação Profissional Érico Veríssimo- SEG, num total de 70 pessoas, 

de ambos os sexos, diferentes graus de escolaridade e distintas faixas etárias, com a única 

condição de que possuíssem medicamentos em sua residência. 

 

Resultados e Discussões 

Os gráficos 1 e 2, referem-se, ao sexo e idade dos respondentes que aceitaram 

participar da pesquisa, 21 eram do sexo masculino e 49 do sexo feminino representando 30% 

e 70% da amostra, respectivamente, conforme apresentado no gráfico 1. 

No gráfico 2, podemos observar que nenhuma faixa etária foi mais predominante entre 

os entrevistados, sendo o maior entre 26 e 35 anos de idade representando 31,43 % da 

amostra, seguido de 24,29 % entre 36 e 45 anos, 22,86  % entre 18 e 25 anos, 18,56 % entre 

46 e 60 anos, e finalmente 2,86 % para a faixa etária acima de 60 anos.  



 

 

Com relação, ao grau de instrução dos entrevistados, a maioria apresentava ensino 

médio completo 75,71 %, seguido por superior completo e superior incompleto, 12,86 % e 

11,43 %, respectivamente. Todos os entrevistados, possuíam medicamentos em sua 

residência, este era o único requisito para participação na pesquisa, então foram perguntados 

se verificavam a validade dos mesmos. Do total de entrevistados, 91,43 % afirmam que 

verificam pelo menos duas vezes ao ano a validade dos medicamentos, contra 8,57 % que 

confirma não fazer esta verificação. 

No gráfico 3, podemos analisar onde os questionados armazenam seus medicamentos. 

O local onde mais comumente são armazenados os medicamentos é na Cozinha 38,57 %, com 

diferença mínima dos que armazenam no quarto 35,72 %, os outros três locais citados são 

sala, dispensa e banheiro, com 10 %, 8,57 % e 7,14 %, respectivamente. 

 

O local mais destinado ao armazenamento foi à cozinha, que se dá ao fato de ser de 

fácil visualização do medicamento, a fim de não esquecer sua administração. Ao analisarmos 

a literatura, encontra-se o trabalho de Tourinho et al. (2008), que sugere variações quanto ao 

cômodo mais utilizado no armazenamento de medicamentos, pois afirma que este tem 

influência cultural e regional, tendo em vista que em São Paulo, os autores verificaram que 

esse cômodo foi o quarto, já no Rio Grande do Sul foi a cozinha (SCHENKEL et al.,2005; 

BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009). Cabe salientar que a falta de cuidados com a 

“farmácia caseira” pode alterar a eficiência e a segurança no uso dos medicamentos, sendo 

que o local destinado ao armazenamento deve ser ao abrigo da luz e do calor, em ambiente 

seco, evitando assim a possível degradação do produto. Deve-se, portanto, evitar o banheiro e 

partes da casa quentes, úmidas e de alta exposição ao sol (FERNANDES; PETROVICK, 



 

2004), como é o caso da cozinha, onde são preparados os alimentos, favorecendo o aumento 

da temperatura e umidade. 

Dos entrevistados, 54,28 % apresentavam mais de dez tipos diferentes de 

medicamentos em casa, os outros 45,72 % afirmam ter menos de dez. Destes medicamentos, 

64,28 % afirma, tê-los adquirido com prescrição médica, 18,57 % afirma que alguns 

medicamentos foram e outros não comprados com prescrição médica, e 17,15 % afirma tê-los 

adquirido sem prescrição médica. A prática da automedicação, inclui além do uso de 

medicamentos sem prescrição, o palpite de vizinhos, sugestões de um conhecido, a própria 

experiência, uso induzido por propaganda, reutilização de receitas, entre outros. Esta prática 

conduz a uma inevitável tendência de se utilizar um medicamento, quando há um mal-estar ou 

mesmo para “preveni-lo”, buscando uma solução imediata, e não considerando os prejuízos a 

saúde que a mesma acarreta, o como atraso no diagnóstico, terapêutica inadequada, reações 

alérgicas, adversas e intoxicações medicamentosas (NASCIMENTO, 2005). 

Quando perguntados se os medicamentos que possuem em casa estavam em uso, 50 % 

afirmaram que não os estavam utilizando, 31,43 % afirmam que sim, e 18,57 % afirmou que 

está utilizando alguns no momento. Mas o que torna mais alarmante a situação é o fato de 

terem ou não bula no medicamento armazenado, como descrito no gráfico 4. Dos 

entrevistados, 45,71 % afirmaram que todos os medicamentos possuíam bula, 42,86 % que 

somente alguns medicamentos possuíam a bula e 11,43 % que os medicamentos armazenados 

não possuíam bula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este dado mostra-se melhor do que o apresentado por Gasparin et al. (2011), onde 

65,85 % dos entrevistados naquela pesquisa confirmaram não possuir a bula do medicamento 

junto ao mesmo, os autores afirmaram que o fato deve-se ao não costume de obter 

informações quanto ao medicamento que é consumido, a linguagem presente na bula ser de 

difícil entendimento pelas pessoas menos instruídas. Porém, esta falta de prática nos 

preocupa, pois 55,71 % dos entrevistados afirma guardar os medicamentos, quando estes 

sobram, pós-tratamento, conforme apresentado no gráfico 5. 

 

Ao compararmos ao estudo apresentado por Bueno et al. (2009), onde 36,6 % da 

população entrevistada guarda-os para utilizar outra vez, e 19 % das famílias realizavam a 

devolução à Unidade Básica de Saúde, podemos considerar um resultado pior, pois além de 

55,71 % relatarem guardar, 5,71 % indica a parentes, amigos ou vizinhos os medicamentos, 

esta prática pode gerar o uso de medicamentos inadequadamente para patologias existente, 

quando sintomas são semelhantes. A melhor alternativa descrita por Bueno et al. (2009), para 

evitar sobras foi devolve-las, a Unidade Básica de Saúde os medicamentos, pois neste local 

são encaminhados a um destino adequado. Em 12,76 % dos entrevistados relataram, que após 

o término do tratamento as sobras são desprezadas no lixo domiciliar, o que pode permitir o 

acesso a crianças e provocar possíveis intoxicações medicamentosas. 

Outra constatação da pesquisa foi que somente 60 % dos entrevistados não utilizam 

medicamentos que tenham passado um pouco da validade, ou suspensões e soluções abertas a 

um determinado tempo. Na pesquisa, apresentada por Serafim et al. (2007), há uma clara 

demonstração na queda da qualidade de medicamentos contendo dipirona, assim como a 



 

presença de fungos e/ ou bactérias em alguns dos medicamentos, que ainda estavam dentro de 

seus prazos de validade. 

Com relação ao descarte dos medicamentos, 65,71 % dos entrevistados afirmaram que 

descartam medicamentos vencidos ou estragados no lixo comum, 18,57 % descreve que 

coloca no vaso sanitário e puxa a descarga para desprezar os medicamentos, somente 8,57 % 

levam os medicamentos vencidos ou estragados para postos coletores em farmácias ou 

drogarias, postos de saúde e aterros, se igualam com 2,86 % do total de descartes de 

medicamentos, e 1,43 % afirma não descartar medicamentos, conforme gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, o estudo demonstra que 57,14 % da população entrevistada nunca recebeu 

nenhum tipo de orientações sobre onde deve descartar seus medicamentos. Assim como, 

outros trabalhos com o mesmo enfoque do descarte em lixo comum é significativamente 

maior do que as outras formas. Existe falta de informação quanto ao procedimento correta de 

descarte de medicamentos, e a não utilizados e/ ou vencida por grande parte da população. O 

descarte de medicamentos vencidos no lixo comum pode trazer comprometimento à saúde 

pública considerando a nossa realidade nacional, onde existem pessoas que sobrevivem de 

restos adquiridos nos lixões da cidade, sendo assim expostos aos riscos inerentes a esse tipo 

de produtos químicos, estes lixões estão proibidos por lei, sendo que agora o lixo das cidades 

deve ser aterrado, porém sabemos que esta prática não é comum em todas as cidades do país. 

Existem três estudos, em cidades e estados diferentes que demonstram a 

predominância do descarte de medicamentos no lixo comum, Vaz, Freitas e Cirqueira (2011) 

questionaram no Distrito Federal, sobre qual seria a forma de descarte utilizada para esses 

medicamentos, onde a maioria dos informantes, afirmou utilizar o lixo comum como principal 



 

forma de descarte de medicamentos, representando 78 % dos entrevistados. Igualmente a 

pesquisa de Maia e Giordano (2012), na cidade de Santos, em São Paulo, onde 71 % 

afirmaram descartar seus resíduos farmacológicos no lixo doméstico. Assim como para 

Bueno, Weber e Oliveira (2009), o lixo comum aparece como principal forma de descarte de 

medicamentos vencidos, como demonstra a porcentagem de 56,87 % dos entrevistados da 

pesquisa de no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul. No Brasil, ainda não existe legislação 

específica sobre o gerenciamento e descarte de medicamentos direcionados para o usuário final. 

Uma interessante solução para o problema seria a adoção dos programas de recolhimento de 

medicamentos em desuso utilizados por outros países como Estados Unidos, Canadá, Itália e 

França (EICKHOFF; HEINECK; SEIXAS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme, análise do Gráfico 7, 50 % dos entrevistados acreditam que há um risco ao 

ambiente ao desprezar medicamentos no lixo comum ou via descarga sanitária, outros 36 % 

nunca pensaram a respeito, o que demonstra que as pessoas recebem muito informação sobre 

os medicamentos novos, não sobre seu destino final, temos 14 % dos entrevistados que 

afirmam se preocupar, e por isso somente descartar os medicamentos em local específico. No 

caso do descarte diretamente na descarga sanitária ou pia do banheiro, ocorre o aumento de 

fármacos no sistema de águas residuais (GLASSMEYER et al., 2009), como tem sido 

demonstrado, através de vários estudos que verificaram a existência de fármacos em efluentes 

de águas residuais tratadas e efluentes de recepção de água (KOLPIN et al., 2002), 

comprovando que os sistemas de tratamento de águas residuais não são capazes de eliminar 

resíduos de medicamentos. 

Na última pergunta, os entrevistados foram questionados sobre o tipo de 

medicamentos que desprezam no lixo comum, pia ou vaso sanitário. O medicamento mais 

citado foram os analgésicos, seguido dos xaropes e dos antiinflamatórios, isto é facilmente 

explicável uma vez que estes medicamentos são considerados de venda livre, ou seja, não 

necessitam de receita médica para serem vendidos. Pela prática da automedicação, pelo 



 

excesso de propagandas e o fácil acesso da população, muitas pessoas acabam comprando e 

utilizando medicamentos sem a real necessidade, isso assusta, pois a população acredita não 

haver risco na utilização destes medicamentos, e não são instruídas, por exemplo, que os 

analgésicos atuam no Sistema Nervoso e com isso podem gerar efeitos adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Brasil, já conta com legislação específica sobre o descarte de medicamentos, a Lei 

Federal 12.305 de 2010, porém, nem todos que se incluem nessa Lei, ou a conhecem, o que 

mostra que apenas sua elaboração não é suficiente para que os danos ao meio ambiente sejam 

minimizados. Isto enfatiza a importância do papel de profissionais de saúde, inseridos no 

contexto da medicação, em proporcionar instruções que minimizem os aspectos negativos 

decorrentes do descarte incorreto por parte da população. 

 

Considerações finais 

O estudo demonstrou, que uma ação efetiva do profissional farmacêutico, com relação 

a orientação à população sobre o armazenamento correto dos medicamentos, para que não 

ocorra diminuição na atividade terapêutica nem a formação de produtos de degradação, e dos 

administradores governamentais, com a implantação de projetos municipais que estabeleçam 

normas e campanhas de conscientização, visando à orientação da população quanto ao 

descarte correto dos medicamentos, e dispondo um local para que o mesmo se realize. 

Segundo informações da ANVISA, cerca de 30 mil toneladas de remédios são descartadas a 

cada ano pelos consumidores. 

Existe a necessidade de mais campanhas de divulgação sobre as formas de descarte 

correto em farmácias, pois a população necessita saber e quer saber o local exato de fazer este 



 

descarte. Com relação à água, um tratamento mais eficaz do esgoto é necessário, pois estudos 

indicam que devido às características dos princípios ativos presentes nos medicamentos, estes 

não são filtrados da água após o processo de tratamento por meios convencionais, estudos 

demonstram presença de resquícios de fármacos nos mananciais e na água encanada do 

mundo inteiro.  

O descarte em farmácias comerciais, já está disponível em alguns locais, porém é 

difícil, pois foi criado um sistema muito trabalhoso ao cidadão, que deve passar o código de 

barras, se o medicamento não possuir deve anotar uma serie de dados do medicamento, o que 

demanda muito tempo, e com isso o descarte acaba ocorrendo em locais inadequados. 

Legislação para o descarte de medicamentos, já existe, porém ela precisa ser facilitada e 

aplicada. 
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