
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 1 

ÁREA TEMÁTICA: 

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(X )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

DESCARTE DE MEDICAMENTOS VENCIDOS E PERFUROCORTANTES 

NAS FÁRMÁCIAS DE PONTA GROSSA - PR 

 
MARTINS, Esther Vieira

1
 

IURKIV, Raíssa Luana
2
 

RUSSO, Juliana
3
 

BAGLIE, Sinvaldo
 4
 

SAVI, Olívia Mara
5
 

 

 
RESUMO – Este estudo faz parte do Projeto Extensionista Uso Racional de Medicamentos e teve 
como objetivos levantar informações sobre o descarte de medicamentos vencidos e de 
perfurocortantes; verificar se a legislação vigente está sendo cumprida e indicar o percentual de 
farmácias que recolhem medicamentos vencidos e perfuro cortantes de posse da população. A 
metodologia seguiu os pressupostos do estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa. 
Para o levantamento dos dados foi aplicado formulário próprio com perguntas abertas e fechadas e 
realizado teste de aplicabilidade. O número de farmácias foi levantado tendo como base o caderno de 
endereços do Conselho Regional de Farmácia. Foram excluídas da amostra as farmácias de 
manipulação, a farmácia da Polícia Militar, as farmácias veterinárias e dos hospitais restando 129 
farmácias. O cálculo de amostragem apontou 31 farmácias como amostra significativa nas quais foi 
aplicado o formulário após sorteio utilizando o site RANDOMIZER, um serviço gratuito para realização 
de amostragem aleatória, na Internet. Dos 31 estabelecimentos visitados três não foram encontrados 
e um havia fechado. Dos 27 estabelecimentos pesquisados, 22,22% (6) enviam os resíduos de 
medicamentos vencidos e extraviados para a farmácia matriz; 29,7% (8) são coletados pela empresa 
Ponta Grossos Ambiental e a prestadora Zero Resíduos opera a coleta de 48,1% (13) dos 
estabelecimentos. A análise dos formulários mostrou que a lei 16.322 de 18 de dezembro de 2009, 
vem sendo cumprida pelas farmácias da cidade, mas não se colocam a disposição para serem 
pontos de entrega voluntária de medicamentos vencidos e perfurocortantes pela população, alegando 
a coleta ser onerosa uma vez que é cobrada por peso dos resíduos. Para diminuir a quantidade de 
resíduo que é lançado sem passar por inativação biológica, o governo precisa incentivar as farmácias 
a coletar esse material da população, e desenvolver projetos de sensibilização com relação ao 
descarte de resíduos de medicamentos vencidos.  
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 Introdução 
 
Os resíduos químicos e perfurocortantes gerados em estabelecimentos e instituições de 

saúde, quando descartados de forma inadequada, agridem o meio ambiente e causam riscos à saúde 
da população, pois favorecem a contaminação da água, solo e animais; aumentam o risco de 
reutilização inapropriada desse produto aumentando os casos de intoxicação; a propagação de 
doenças e aumento do número de acidente com perfurocortantes principalmente com a chamada 
população vulnerável: crianças, idosos e pessoas carentes (ANVISA, 2010). 

Nas farmácias, os medicamentos estocados são periodicamente avaliados quanto a sua 
validade, quando vencidos não podem ser comercializados. No Paraná, a Lei 16322 de 18 de 
Dezembro de 2009, no Art. 1°, relata que é de responsabilidade das indústrias farmacêuticas, das 
empresas de distribuição de medicamentos e das farmácias e drogarias darem destinação final e 
adequada aos produtos que estejam com o prazo de validade expirado; os medicamentos vencidos 
nos estabelecimentos devem ser recolhidos imediatamente pelo fornecedor do medicamento, sem 
custo adicional (DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ, 2009). 
                No Brasil, cerca de 90% da população lança seus medicamentos vencidos no lixo ou no 
vaso sanitário, por falta de conhecimento sobre o assunto e lugares que oportunizem a coleta. Uma 
saída seria entregá-los às farmácias e drogarias. A RDC 44/09 da ANVISA, de agosto de 2009 faculta 
às farmácias e drogarias coletar medicamentos vencidos de posse da população. 
                 Pedro Zidoi, presidente da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFARMA), 
em entrevista a França (2009), relatou que os custos das farmácias e drogarias com o descarte de 
resíduos de medicamentos (remédios vencidos ou com a embalagem avariada, por exemplo) variam 
entre 0,2% e 0,5% de seu faturamento. Embora não pareça muito, a entidade protesta contra o fato 
de suas afiliadas arcarem com esse gasto. “Os fabricantes e os v distribuidores não aceitam a 
devolução dos produtos, e o prejuízo sempre fica com as farmácias e  drogarias”. Em 2008, segundo 
a entidade, foi comercializado no país o equivalente a R$ 34,3 bilhões em medicamentos. Assim, é 
possível estimar que os custos do varejo com o descarte de resíduos de fármacos, no ano de 2009, 
ficaram entre R$ 68 milhões e R$ 171 milhões. 

Para evitar acidentes, o Ministério da Saúde (MS), preconiza que o material perfurocortante, 
produzido em hospitais e farmácias, deve ser acondicionado em recipientes com tampa, rígidos à 
punctura, ruptura e vazamento, geralmente são utilizadas caixas DESCARTEX, DESCARPACK, e 
após o recipiente cheio até a marca tracejada na caixa, deve ser inserido em um saco branco, lacrado 
e identificado. 

 
 
Objetivos 

 
Levantar o procedimento realizado pelas farmácias de Ponta Grossa no tocante ao descarte 

dos medicamentos vencidos e dos resíduos perfurocortantes.  
Verificar se a legislação vigente está sendo cumprida. 
Indicar o percentual de farmácias que recolhem medicamentos vencidos e perfuro cortantes 

de posse da população. 
 
 

Metodologia 
 
A metodologia empregada nesta pesquisa seguiu os pressupostos do estudo descritivo 

exploratório com abordagem quantitativa. Para alcançar os objetivos propostos, foi elaborado 
formulário próprio com perguntas abertas e fechadas e realizado teste de aplicabilidade em 10% da 
amostra total. O número de farmácias existentes em Ponta Grossa foi levantado tendo como base o 
caderno de endereços do Conselho Regional de Farmácia. Foram excluídas da amostragem as 
farmácias de manipulação, a farmácia da Polícia Militar, as farmácias veterinárias e dos hospitais 
restando 129 estabelecimentos. O resultado da aplicação do cálculo amostral apontou 31 farmácias 
como amostra significativa nas quais foi aplicado o formulário após sorteio utilizando o site 
RANDOMIZER, um serviço para realização de atribuição aleatória e amostragem aleatória, distribuído 
gratuitamente aos estudantes e pesquisadores, na Internet. Dos 31 estabelecimentos visitados três 
não foram encontrados e um havia fechado. A amostra para a obtenção dos dados foi composta por 
27 farmácias. As visitas ocorreram entre os dias 1º a 4 de abril de 2013. 
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Resultados 

 
 Dos 27 estabelecimentos pesquisados, seis afirmaram que enviam os resíduos de 

medicamentos vencidos e extraviados para a matriz, na Capital do Estado. O descarte em Ponta 
Grossa é feito por duas empresas prestadoras de serviços, a Ponta Grossa Ambiental que atende 
com coleta a 29,7% dos estabelecimentos (oito farmácias) e a Zero Resíduos que opera a coleta de 
48,1% dos estabelecimentos (13) (Figura 1). 

 

 
                                        Figura 1: Destino dos Medicamentos Vencidos  
                                        Fonte: Dados do Projeto Uso Racional de Medicamentos. 
 

Todos os estabelecimentos afirmaram armazenar os medicamentos sem condição de uso 
em bombonas de PVC em um local especifico fora do prédio. 

Apenas um estabelecimento não faz uso de material perfurocortante (3,7%), todas as outras 
armazenam o material após o uso em caixa DESCARPACK (18) e DESCATEX (8), até que o material 
encha a caixa até a linha tracejada quando então são encaminhadas para as empresas que coletam 
os resíduos.     

Quando perguntados sobre o material perfuro cortante e os medicamentos sem condição de 
uso de posse da população (Figura 2), 59,3% dos farmacêuticos afirmaram que nunca fizeram a 
coleta para encaminhar ao descarte correto. As farmácias que afirmaram receber raramente os 
resíduos da população corresponderam a 37%, enquanto apenas 3,7% relataram receber 
frequentemente e possuir local próprio para a população depositar os resíduos. 

 

 
                             Figura 2: Entrega dos medicamentos pela população. 
                             Fonte: Dados do Projeto Uso Racional de Medicamentos 
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Conclusões 

  
A partir dos resultados obtidos, observa-se que a Lei 16.322/PR, vem sendo cumprida pelas 

farmácias da cidade de Ponta Grossa. Todos os medicamentos sem condição e o material 
perfurocortante são acondicionados conforme prevê a legislação em bombonas de PVC, em local 
reservado especialmente para elas e caixas de papelão próprias. 

A legislação estadual deixa a cargo das farmácias e drogarias recolher ou não os resíduos 
de medicamentos em posse da população. Sendo assim elas alegam não fazer a coleta, pois 
acarreta custos, uma vez que o material é cobrado por quilo pela empresa prestadora do serviço. 

A falta de conhecimento da população sobre o destino correto, somado a pouca opção de 
farmácias que recebem esse material, resulta no descarte dos mesmos no lixo comum ou no vaso 
sanitário, expondo o meio ambiente e a população a riscos. O número de estabelecimentos que 
disponibilizam recipientes onde a população pode depositar seus resíduos é uma muito pequena 
como mostrou a pesquisa. 

Para diminuir a quantidade de resíduo que é lançado sem passar por inativação biológica, o 
governo precisa incentivar as farmácias e drogarias a coletar esse material da população, bem como 
desenvolver projetos de sensibilização com relação ao descarte de resíduos de medicamentos 
vencidos ou inutilizados.  
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