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RESUMO 

Introdução: Os medicamentos são compostos químicos de alta relevância em 
diversas doenças em todo o mundo e seu uso cresce a cada ano 
principalmente devido ao aumento da prevalência de doenças crônicas não 
transmissíveis. Uma vez que o consumo de fármacos aumenta em todo o 
mundo existe uma preocupação quanto aos resíduos gerados e seu descarte 
adequado. Em vista disso, esse estudo tem como objetivo por meio de revisão 
bibliográfica realizar um estudo comparativo sobre como ocorre o descarte de 
medicamentos em alguns países e no Brasil. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica na qual foi realizado pesquisas em artigos científicos 
publicados entre os anos 2017 a 2019 com o objetivo de selecionar 
informações sobre o descarte de medicamentos em alguns países e no Brasil. 
Usou-se como descritores “ discard”,” medicines”, “pharmaceutical”, “waste”, 
“descarte”, “medicamentos”, “resíduos”, “farmacêuticos”. A coleta de dados foi 
realizada nas bases de dados LILACS, SCIENCE DIRECT e SCIELO, por meio 
da plataforma de periódicos da capes. Resultados e Discussões: Em Viena 
na Áustria, o Departamento Municipal de Resíduos disponibiliza locais de 
coleta de resíduos em toda a cidade, bem como as farmácias comunitárias. No 
entanto os pacientes geralmente não utilizam esses meios como forma de 
descarte. No Brasil o descarte também não é realizado adequadamente, muitos 
medicamentos são descartados no lixo. Uma pesquisa feita na cidade de Picos 
no Estado do Piauí, muitos moradores descartam seus medicamentos em lixos 
domésticos, e a forma farmacêutica mais descartada são os comprimidos, fora 
do prazo de validade. Conclusões: O descarte de medicamentos em alguns 
países e no Brasil de acordo com presente estudo acontece de maneira 
inadequada. Sendo assim, existe uma preocupação quanto ao destino desses 
resíduos farmacêuticos; são necessárias providências das autoridades com 
relação aos malefícios causados ao ambiente e a população; o farmacêutico 
também deve contribuir, fornecendo orientações à população quanto ao correto 
descarte dos medicamentos destacando sua relevância.  
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ABSTRACT 

Introduction: Medicines are highly relevant chemical compounds in various 
diseases worldwide and their use grows each year mainly due to the increased 
prevalence of chronic noncommunicable diseases. As drug consumption 
increases worldwide there is concern about the waste generated and its proper 
disposal. In view of this, this study aims to make a comparative study of how the 
disposal of drugs occurs in some countries and in Brazil through a bibliographic 
review. Methodology: This is a bibliographical review in which research was 
carried out in scientific articles published between 2017 and 2019 with the 
objective of selecting information on the disposal of medicines in some 
countries and in Brazil. "Discard", "medicinines", "pharmaceutical", "waste", 
"discard", "medicines", "residues" and "pharmacists" were used as descriptors. 
Data collection was carried out in the databases LILACS, SCIENCE DIRECT 
and SCIELO, through the capes' journal platform. Results and Discussion: In 
Vienna in Austria, the Municipal Waste Department provides waste collection 
sites throughout the city, as well as community pharmacies. However patients 
usually do not use these media as a form of discard. In Brazil the disposal is 
also not carried out properly, many medicines are discarded in the trash. A 
survey conducted in the city of Picos in the state of Piauí, many residents 
discard their medicines in household refuse, and the most discarded 
pharmaceutical form are the tablets, out of date. Conclusions: The disposal of 
drugs in some countries and in Brazil according to the present study happens in 
an inadequate way. Therefore, there is a concern about the fate of these 
pharmaceutical residues; authorities are required to deal with the harm to the 
environment and the population; the pharmacist should also contribute, 
providing guidance to the population regarding the correct disposal of medicines 
highlighting their relevance. 
Keywords - Waste; Pharmacy; Environment; Human health 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Os medicamentos são compostos químicos de alta relevância em diversas 
doenças em todo o mundo, e seu uso cresce a cada ano principalmente devido 
ao aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, na qual o 
uso de tais ativos farmacêuticos geralmente prolonga-se por toda vida 
(BANDEIRA et al, 2019). 
O uso de medicamentos de maneira racional de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) é definido como o uso do medicamento para sua 
necessidade terapêutica, por tempo necessário, em doses adequadas a sua 
situação e ao menor custo, perpassando então todo o ciclo desde a fabricação 
do ativo até seu destino final; assim umas das formas de uso irracional é a não 
adesão a todo o tratamento farmacológico, resultando em uma armazenamento 
inadequado e até mesmo o descarte desse fármaco (AKICI; AYDIN; KIROGLU, 
2018).  
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Uma vez que o consumo de fármacos aumenta em todo o mundo, existe uma 
preocupação quanto aos resíduos gerados e seu descarte. As consequências 
de um descarte inapropriado são diversas; segundo Vogler e Rooij (2018) 
podem ocorrer sérios danos ao meio ambiente, como poluição das águas 
subterrâneas e da superfície. Além de consequências no meio ambiente existe 
também prejuízos na vida silvestre, como alterações endócrinas em peixes 
devido a exposição a ativos como anticoncepcionais (CHUNG; BROOKS, 
2019). 
Esse descarte inadequado de produtos farmacêuticos em todo mundo ocorre 
por diversas formas; descarte em lixo comum, pia, vaso sanitário, e por 
excreção de uso humano ou animal (FERNANDEZ et al, 2019). Um estudo feito 
por químicos da Universidade de Buffalo nos EUA, constatou que os peixes do 
rio Niágara foram expostos a altas concentrações de antidepressivos 
(fluoxetina e sertralina), causando alterações no comportamento, e deixando os 
peixes menos estressados e mais suscetíveis a predadores. As concentrações 
dos medicamentos provinham em parte da urina dos consumidores desses 
ativos (ARNNOK et al, 2017).  
No Brasil os RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) são normatizados pela 
Resoluções RDC n° 306/2004 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) e pela Resolução n° 358/2005 do CONAMA (Conselho Nacional do 
Meio Ambiente). Essas Resoluções trazem as orientações técnicas quanto ao 
uso e descarte final desses resíduos. Os medicamentos são classificados como 
resíduos do grupo B (químico) (RAMOS et al, 2017).  
Em vista disso, esta pesquisa tem como objetivo por meio de revisão 
bibliográfica, fazer um comparativo sobre como ocorre o descarte de 
medicamento em alguns países e no Brasil destacando a importância do 
adequado descarte para o meio ambiente e a saúde humana. 
METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão bibliográfica na qual foi realizado pesquisas em artigos 
científicos com o objetivo de selecionar informações sobre o descarte de 
medicamentos em alguns países com uma grande população. Utilizou-se como 
descritores “discard”; “medicines”; “pharmaceutical“; “waste”;“produtos 
farmacêuticos”; “descarte” ; “resíduos” e medicamentos. A coleta de dados foi 
realizada nas bases de dados LILACS, SCIENCE DIRECT e SCIELO, por meio 
da plataforma de periódicos da capes. Pesquisou-se 20 artigos onde foram 
selecionados 10 que atendiam aos critérios de inclusão: artigos completos, 
publicados entre os anos 2017 a 2019, redigidos em inglês e português. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Foram utilizados 10 artigos que atenderam as características do estudo. A 
tabela 1 consta o local que foi realizado o estudo, o ano e os autores: 
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Tabela 1: Locais de estudo, data de publicação e autores 
Local de estudo Ano Autores 
Turquia 2018 AYDIN, V. et al 
Estados Unidos 2017 ARNNOK, P et al 
Brasil 2019 BANDEIRA, E.O et al 
China 2019 CHUNG, S. S; BROOKS, B. W. 
Brasil 2019 PEREIRA, F.G.F et al 
Brasil 2019 FERNANDEZ, M et al 
Áustria 2018 VOGLER, S; ROOIJ, R. H. P. F. 
Estados Unidos 2017 HOCHMAN, M. E. 
Brasil 2018 COSTA, B. B. F; SOUZA, L. P; AKAOUI, F. R. V. 
Brasil  2017 RAMOS, H.M.P et al  

Fonte: Autor, 2019  
Segundo Vogler e Rooij (2018) em Viena na Áustria, o Departamento Municipal 
de Resíduos disponibiliza locais de coleta especiais em toda a cidade, bem 
como as farmácias comunitárias. No entanto os pacientes geralmente não 
utilizam esses meios como forma de descarte; e por diversas vezes descartam 
seus produtos farmacêuticos em lixo doméstico.  
A maioria das classes de medicamentos descartados são para o trato alimentar 
e metabolismo, sendo que os medicamentos orais são os mais descartados, 
seguido dos dérmicos. Os motivos do descarte, conforme Vogler e Rooij 
(2018), são vários dentre eles: muitos pacientes não utilizam todo o 
medicamento, por se sentirem em boas condições de saúde, mesmo não 
sendo uma indicação médica, ou quando o produto perde sua validade. 
O estudo de Akici, Aydin e Kiroglu (2018) informa que na Turquia existe ainda 
uma carência quanto a regulamentos e programas relativos à gestão adequada 
de resíduos farmacêuticos e geralmente as farmácias por esse motivo não 
aceitam medicamentos não utilizados ou que sobram. Como consequência, 
muitas pessoas descartam esses resíduos de maneira inadequada, na pia, 
banheiro ou lixo comum.  
Outro estudo semelhante foi realizado nos Estados Unidos da América (EUA), 
de acordo com Fernandez et al (2019), os resultados também não são 
diferentes, muitos pacientes nunca foram informados sobre descarte de 
medicamentos apropriado, no entanto reconhecem que descartar resíduos 
farmacêuticos em lixo ou pia é uma atitude negligente mesmo o fazendo.  
Na Região Administrativa Especial de Hong Kong, de acordo com Chung e 
Brooks (2019), grande parte dos medicamentos são descartados em latas de 
lixo como se fossem resíduos normais, assim como também em pias e 
banheiros. Importante destacar que muitos entrevistados nesse estudo 
concordam que essa não é a forma correta de descarte. 
No Brasil, essas atitudes não são divergentes, muitos medicamentos são 
descartados no lixo. Segundo Pereira et al (2019) uma pesquisa feita na cidade 
de Picos no Estado do Piauí, muitos moradores descartam seus medicamentos 
em lixos domésticos, e a forma farmacêutica mais descartada são os 
comprimidos, fora do prazo de validade. 
Considerando que o consumo de medicamentos nos países citados cresce, de 
mesmo modo os resíduos farmacêuticos também acompanham esse 
crescimento, uma vez que o descarte na maioria dos países citados acontece 
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de maneira incorreta e a população em geral descarta seus medicamentos em 
lixo comum.  
CONCLUSÕES 

O descarte de medicamentos em alguns países e no Brasil de acordo com 
presente estudo acontece de maneira inadequada e isso se deve a vários 
motivos: descarte inadequado de medicamentos vencidos, ou para reutilização, 
inexistência de regulamentação específica bem como a falta de fiscalização, e 
principalmente conscientização da população quanto ao descarte de maneira  
adequada, uma vez que muitas pessoas não sabem quão prejudicial é o 
lançamento de resíduos farmacêuticos em locais inadequados, e até mesmo 
não sabem onde descartar.  
No Brasil existe a Resolução n.44 de 2009 na qual em seu art. 93 é permitido 
que farmácias e drogarias participem de coletas de medicamentos descartados 
pela comunidade, no entanto na prática isso não acontece efetivamente 
(PEREIRA et al, 2019). Sendo assim, existe uma preocupação quanto ao 
destino desses resíduos farmacêuticos; são necessárias providências das 
autoridades com relação aos malefícios causados ao ambiente e a população, 
uma vez que o uso de medicamentos em todo mundo cresce a cada ano, e seu 
descarte adequado deve ser revisto e praticado de maneira prudente. O 
farmacêutico possui papel relevante quanto à destinação correta dos 
medicamentos, uma vez que ele pode fornecer orientações para a população 
sobre o correto descarte.  
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