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1. INTRODUÇÃO
Com o crescimento global e a expansão de pessoas que desenvolvem problemas de saúde, a
quantidade e diversidade de medicamentos consumidos aumenta a cada ano. No entanto, nem
todos os produtos que chegam à mão dos consumidores são consumidos; grandes quantidades
não são utilizadas ou acabam atingindo o prazo de validade. Os medicamentos são resíduos
químicos — de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) — e, à medida
que são descartados de forma inapropriada no lixo comum, no vaso sanitário, na pia da cozinha,
dentre outras, podem contaminar o meio ambiente. Essa contaminação é em consequência do
alto volume de uso desse produto, sua introdução contínua no ambiente e a falta de remoção
eﬁcaz de resíduos farmacêuticos, o que os caracteriza como contaminantes persistentes.
De acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), o Brasil está entre os dez países que mais
consomem medicamentos no mundo. A cultura brasileira de automedicação e a fácil aquisição
desses produtos acabaram por gerar nas residências brasileiras um acúmulo de medicamentos,
formando as chamadas “farmácias caseiras”. Efeitos colaterais desagradáveis, alívio dos
sintomas, esquecimento, alterações posológicas/mudança de tratamento, instruções pouco
claras sobre o uso de medicamentos, progressão da doença, medicamentos que atingem a data
de validade, intenção de não desperdiçá-los, falta de conhecimento sobre o método adequado
de descarte ou a morte de alguns pacientes devido a morbidades que terminam a vida em uso
de medicamentos são as razões mais comumente relatadas para a não utilização de
medicamentos. O alto custo dos medicamentos, a falta de método de descarte ou a
possibilidade de precisar desses medicamentos novamente no futuro também podem fazer
com que os pacientes mantenham os medicamentos.
Tal fato vem chamando atenção da comunidade cientíﬁca, uma vez que a presença de fármacos
comumente usados, como antibióticos, anti-inﬂamatórios, antidiabéticos, hipotensores,
hormônios e antidepressivos, tem sido frequentemente detectada em solo, as águas, rios, lagos,
oceanos, águas subterrâneas e lençóis freáticos. Em relação à contaminação das águas, o
lançamento de resíduos de fármacos no ambiente através de esgotos domésticos, tratados ou
não, é a principal rota de entrada. A ﬁgura 1 traz as regiões do país em que estudos já
demonstraram a presença de fármacos em ambientes aquáticos. Já a incineração inadequada
dos medicamentos, procedimento comum nos domicílios rurais, também representa riscos
para a saúde humana e ambiental devido à emissão de gases tóxicos poluentes.

Fig 1. Regiões do Brasil onde
foram detectados resíduos de
fármacos no ambiente aquático
(DA SILVA, 2019)
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Por serem como compostos biologicamente ativos, mesmo em concentrações insigniﬁcantes,
os produtos farmacêuticos que ocorrem no ambiente podem levar a efeitos tóxicos crônicos para
os organismos. Além disso, podem gerar subprodutos potencialmente nocivos de difícil
decomposição, com efeitos teratogênicos, mutagênicos e carcinogênicos nas populações
animais e humanas. De fato, uma quantidade crescente de evidências tem mostrado os
impactos negativos dos produtos farmacêuticos no meio ambiente e até mesmo na saúde
humana por exposição direta, como crianças ou pessoas em situação de rua que possam vir a
utiliza-los; ou indireta, a exemplo de estudos que demonstram que a exposição prolongada a
resíduos de antibióticos no ambiente contribui para o desenvolvimento de bactérias resistentes
a antibióticos considerando que estes organismos possuem material genético com capacidade
de alta mutação.
Muitos países desenvolvidos têm programas destinados ao descarte de medicamentos não
utilizados, como os Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Portugal, Suécia, Espanha e Austrália.
Temos por exemplo uma empresa australiana, ﬁnanciada pelo governo, criou o projeto RUM Return Unwanted Medicines (Retorne Medicamentos Indesejados), o qual consiste em
inúmeros pontos de descarte espalhados por farmácias do país. Os medicamentos podem ser
devolvidos a qualquer farmácia da comunidade para descarte seguro e não precisam ser levados
de volta à farmácia em que foram comprados. Depois de descartados, são encaminhados para a
incineração. Até o momento, 10.250.161 kg de medicamentos não utilizados foram coletados pelo
projeto. Acompanhe o projeto pelo link: https://returnmed.com.au/
Apesar da necessidade, ainda não há uma política pública nacional que regulamente a coleta e o
descarte domiciliar de RSS. No entanto, inúmeros projetos de lei sobre o tema vêm sendo
discutidos.
Em virtude da falta e/ou instruções inadequadas sobre o descarte de medicamentos, acaba
sendo implementada uma barreira signiﬁcativa na aplicação bem-sucedida de qualquer
programa. Sendo assim, é imprescindível que a população receba educação em saúde, e tenha
as informações necessárias para o acondicionamento e descarte adequado de medicamentos.
Ao serem conscientizados, os consumidores desses produtos poderão preservar o meio
ambiente não só para a população atual, mas também para as próximas gerações.

2. IMPACTOS AMBIENTAIS DO DESCARTE INCORRETO DE MEDICAMENTOS
Embora os medicamentos estejam presentes na água há décadas, somente há pouco tempo
seus níveis no meio ambiente começaram a ser quantiﬁcados e reconhecidos como
potencialmente perigosos para os ecossistemas.
As ameaças ao meio ambiente resultam das propriedades físico-químicas dos compostos,
componentes dos produtos farmacêuticos, tornando-os biodisponíveis e tóxicos. Além disso,
eles podem causar efeitos ambientais mais potentes do que outros contaminantes, porque
foram projetados para provocar efeitos biológicos especíﬁcos em concentrações relativamente
baixas.
Atualmente um desaﬁo para as companhias de saneamento básico é o tratamento de água com
presença de fármacos. Isto deve-se ao fato de que os processos empregados em estações de
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de tratamento de esgoto são frequentemente ineﬁcazes na remoção de todos os produtos
farmacêuticos e terapêuticos que são descartados indevidamente. Se fármacos indesejados são
descartados no lixo, eles eventualmente acabam em aterros sanitários com potencial para serem
lançados no meio ambiente lixiviado. O uso de cloro ainda é o tratamento mais convencional
para o tratamento de água, no entanto o cloro pode reagir com diferentes fármacos, a reação é
geralmente rápida em moléculas contendo aminas, dando origem a compostos clorados.
Estudos sobre a remoção de acetaminofeno, o composto ativo do paracetamol, mostrou que ele
reage com o cloro para formar numerosos subprodutos, dois dos quais foram identiﬁcados como
compostos tóxicos.
A tabela 1 demonstra alguns exemplos de estudos avaliando os efeitos de medicamentos e seus derivados
no ecossistema.
Medicamento poluente

Efeitos encontrados

Estradiol + Fluoxe na

Diminuição signiﬁca va do sucesso reprodu vo do crustáceo
Daphnia magna

17α-e nilestradiol

Feminilização e a quase ex nção de algumas espécies de
peixes do lago estudado.

An bió cos veterinários

A exposição de crianças em idade escolar desses produtos em
alimentos ou água contaminados foi considerada associada a
um risco aumentado de sobrepeso e obesidade.

Diclofenaco

Acúmulo na bílis da truta arco-íris podendo interferir nas
funções bioquímicas dos peixes e acarretar danos aos tecidos.

Citalopram, Fluoxe na,
Fluvoxamina, Paroxe na,
Sertralina, Venlafaxina

Acúmulo dessas substâncias em tubarões

5-ﬂuorouracil + Etoposido +
Ima nibe

Inibição do crescimento de algas das espécies

Ciclofosfamida

Afeta as rãs da espécie Lithobates catesbeianus após 30 dias de
exposição

P. subcapitata e S. leopoliensis
Tabela 1. Impactos
da presença de
medicamento no
ecossistema.

Fonte: Autores.

3. SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS
A logística reversa veio para reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte incorreto de
medicamentos, através do retorno de produtos vencidos ou em desuso aos fabricantes para o
reaproveitamento dos componentes desse produto ou, pelo menos, para que lhes seja dado um
destino ambientalmente correto (SRIVASTAVA, 2008; LAMBERT, 2011; ZHANG, 2011).
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O Decreto 12.338/20 conceitua (art 3º, XV) a logística reversa de medicamentos como
“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações,
procedimentos e meios destinados a viabilizar o retorno desses medicamentos e de suas
embalagens ao setor empresarial para destinação ﬁnal ambientalmente adequada.

4. LESGISLAÇÕES
O Brasil conta com a regulamentação da ANVISA, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e do Conselho de Meio Ambiente (CONAMA), que deﬁnem e estabelecem boas práticas
no gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e de medicamentos, embora a legislação
nacional ainda não prevê um recurso eﬁcaz e abrangente para o destino de medicamentos.
Atualmente os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) estão sob a normatização das Resoluções
RDC n.º 222/18 da ANVISA e Resolução n.º 358/2005 da CONAMA, que relatam sobre as
orientações técnicas e legais para o manejo, tratamento e disposição ﬁnal dos RSS no Brasil. De
acordo com essas resoluções, os RSS são classiﬁcados em cinco grupos (ﬁgura 1):

Figura 1. Classiﬁcação de RSS (ENFCONCURSOS)

Os medicamentos são classiﬁcados como resíduos do grupo B, que englobam substâncias
químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de
suas características de inﬂamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
4.1.

PRINCIPAIS RESOLUÇÕES, LEIS E DECRETOS AO LONGO DO TEMPO.

A ANVISA e o CONAMA classiﬁcam o medicamento a ser descartado como resíduo de serviço de
saúde (RSS), e, quanto a seu descarte, estão vigentes os seguintes atos administrativos dispostos
na ﬁgura 2:
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Figura 2. Linha do tempo das principais legislações aplicadas ao RSS.

4.2.

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é uma entidade privada e sem ﬁns lucrativos,
responsável pela elaboração das Normas Brasileiras (ABNT NBR). Trabalhando em sintonia com
governos e com a sociedade, contribui para a implementação de políticas públicas, promove o
desenvolvimento de mercados, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos.
Nas relações civis é o reconhecimento atribuído pelos pares – que utilizam suas publicações
como parâmetro – que torna a ABNT relevante. Entre empresas, ninguém pode ser obrigado a
seguir uma norma ABNT, exceto se por liberalidade for convencionado.
A ABNT publicou algumas NBR acerca do manejo de resíduos sólidos e do sistema de logística
reversa de medicamentos. Duas das principais normas estão mostradas na ﬁgura 3.

Figura 3. Normas técnicas
brasileiras (NBR) da ABNT.
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5. DECRETO 10.388/20: UM AVANÇO GOVERNAMENTAL ACERCA DO
DESCARTE DE MEDICAMENTOS
O Decreto 10.388/20, publicado em 5 de junho de 2020, representa um marco importante no
setor farmacêutico, no que diz respeito ao descarte de medicamentos vencidos ou em desuso.
O documento regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, o
qual obrigava a implementação de sistemas de logística reversa apenas para agrotóxicos, pilhas
e baterias, pneus, óleos lubriﬁcantes, lâmpadas ﬂuorescentes e e produtos eletroeletrônicos e
seus componentes, mas não mencionava medicamentos.
O decreto abrange apenas:
Ÿ Medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso;
Ÿ Medicamentos exclusivamente de uso humano;
Ÿ Medicamentos industrializados e manipulados;
Ÿ Embalagens de medicamentos após o descarte pelos consumidores.
De acordo com o documento, todas as farmácias e drogarias deverão ter dispensadores
contentores disponíveis para os consumidores. Sendo assim, são estabelecidas como pontos
ﬁxos de recebimento e ﬁcam obrigadas, às suas expensas, a adquirir, disponibilizar e manter,
em seus estabelecimentos, os dispensadores contentores. A destinação ﬁnal ambientalmente
adequada será realizada em empreendimento licenciado por órgão ambiental competente e
atenderá à seguinte ordem de prioridade:
Ÿ I - incinerador;
Ÿ II - coprocessador e
Ÿ III - aterro sanitário de classe I, destinado a produtos perigosos.

6. PAPEL DO FARMACÊUTICO NO DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Os farmacêuticos são os proﬁssionais responsáveis pelo uso seguro de medicamentos, incluindo
práticas de descarte adequadas. Cabe ao farmacêutico fornecer informações acerca dos danos
associados ao descarte incorreto de medicamentos, enfatizando os efeitos devastadores desses
produtos no meio ambiente, quando descartados na pia, lixo comum ou vaso sanitário, por
exemplo. Além disso, o proﬁssional deve alertar o consumidor a evitar a compra de
medicamentos em excesso, para evitar que os mesmos acumulem e expirem a validade. Por ﬁm,
orientar que consumidor não utilize medicamentos vencidos, uma vez que os subprodutos
gerados no processo de decomposição dos fármacos podem trazer efeitos negativos no
organismo.
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