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RESUMO 
Introdução: Os fármacos são compostos químicos usados para tratar ou prevenir doenças, 

melhorando a qualidade de vida, porém seu uso indiscriminado pode ser prejudicial à 

saúde. Com a crescente prevalência de doenças crônicas, não adesão ao tratamento, 

automedicação e esquemas posológicos que excedem a prescrição, o número de fármacos 

a serem descartados se multiplica. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

estima que aproximadamente 30 mil toneladas de medicamentos sem utilidade são 

descartadas, por ano, no Brasil. Grande parte da população desconhece a via adequada 

para descartar fármacos e o realiza em lixos orgânicos e rede de esgoto, podendo vir a 

contaminar, lençóis freáticos e prejudicar a vida dos animais aquáticos em águas 

superficiais. Objetivo: Identificar qual o conhecimento populacional acerca do descarte 

correto de medicamentos descritos em literatura. Metodologia: Revisão integrativa; a 

pergunta de pesquisa considerou o acrônimo PICO resultando em: qual o conhecimento 

populacional acerca do descarte correto de medicamentos? Realizada busca no Google 

Acadêmico, com os descritores: lixo/resíduos sólidos, fármacos, população, conhecimento 

e do boleano “AND” entre eles. Como critérios de inclusão: artigos em português, inglês e 

espanhol, publicados nos últimos 5 anos. Excluídos artigos com pesquisa em animais, 

relatos de casos e redundantes resultando em 20 estudos. Resultados: O Brasil está entre 

os maiores consumidores de medicamentos do mundo, e grande contingente populacional 

sequer conhece as corretas formas de descartar fármacos. Os estudos comprovam que o 

número de pessoas que efetuam o descarte incorreto é elevado, pois desconhecem onde e 

como o realizar. Foram identificados 36 fármacos diferentes em diversos rios, dentre eles: 

antilipêmicos, hidroclorotiazida, carbamazepina, ibuprofeno, bezafibrato, eritromicina, 

lincomicinas e claritromicina, anágésico-antipiréticos, anti-inflamatório e anti-

hiperintensivo. Em algumas estações de Tratamento de Esgoto também tem sido detectada 

a presença de: ofloxacino, furosemida, atenolol. Pesquisas referentes à qualidade da água 

potável identificaram na água distribuída para consumo da população brasileira, 

substâncias como dietilftalato, dibutilftalato, cafeína, bisfenol A, estradiol, etinilestradiol e 

progesterona. A alta frequência de analgésicos pode ser explicada pela automedicação, 

sendo de fácil aquisição e, em grande parte, apresentam venda livre, não necessitando de 

receita médica. O sistema de esgoto brasileiro não é preparado para tratar resíduos de 

medicamentos descartados em pias e vasos sanitários; os componentes químicos 

resistentes não tratados voltam para as casas e são consumidos mesmo em níveis de traço. 



Pequenas concentrações de alguns compostos farmacêuticos são capazes de induzir os 

mais diversos efeitos sobre os organismos, pois fazem uma seleção dos microrganismos, 

deixando vivos apenas os mais resistentes. Sendo assim, as bactérias poderão sofrer 

mutações no seu material genético, tornando-se mais resistentes a várias classes de 

medicamentos. Não há métodos sanitários que os elimine completamente da água, pela 

aplicação das técnicas tradicionais de tratamento de esgoto/água e não existem estudos 

suficientes que apontem os riscos dos efeitos ecotoxicológicos de medicamentos em 

animais e em seres humanos. O decreto nº 10.388 de 5 de junho de 2020 versa sobre a 

obrigação das drogarias e farmácias em manter, em seus estabelecimentos, dispensadores 

contentores para recebimento de medicamentos vencidos ou em desuso. 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 de saúde disponham de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Entretanto, não existe, no Brasil, uma 

regulamentação ou programa que determine o recolhimento de medicamentos vencidos 

nas residências, e, por convenção, utiliza-se o sistema de logística reversa, o que coloca o 

produtor como responsável legal pelo descarte. Outra possibilidade eficaz para o destino 

desses medicamentos seria a incineração, pois promove a inativação dos princípios ativos. 

Todavia, as empresas responsáveis por esse tipo de serviço precisam ser dotadas de 

sistemas sofisticados e de constante tratamento de seus efluentes. É importante considerar 

que a contaminação do meio ambiente por fármacos não ocorre apenas pelo descarte 

incorreto, mas também pela urina e fezes dos indivíduos que o utilizam, e existem poucos 

estudos que analisam a contaminação no ar e no solo por estas substâncias. As 

informações obtidas demonstram a necessidade de um esforço governamental e uma 

maior atenção da sociedade civil para que as discussões sobre descarte e logística reversa 

de medicamentos avancem. Grande parte da população não recebe informações sobre 

formas adequadas para o descarte de medicamentos, mesmo diante de ações promovidas 

por algumas classes profissionais, como farmacêuticos, que visam a conscientização da 

população. A partir de uma educação ambiental efetiva e da disponibilização de 

informações claras sobre o correto descarte, a problemática pode ser minimizada. Pode-se 

considerar que cabe às instituições de saúde informar à população quanto aos métodos e 

condutas adequados para o descarte, dando ênfase nos impactos de um descarte incorreto 

e encaminhando para possíveis pontos de coletas de medicamentos, visto que as 

embalagens dos produtos farmacológicos não fornecem instruções de como proceder com 

os resíduos. Outra forma de diminuir o descarte incorreto é promover o uso racional de 

medicamentos, como a extensão de vendas fracionadas e fornecimento de orientações, 

pois assim o paciente compraria apenas o necessário para seu tratamento, auxiliando no 

descarte correto de medicamentos. Conclusões: O descarte medicamentoso no Brasil 

ocorre de forma incorreta e essa atitude parece estar associada a uma carência importante 

de informações acerca do assunto, visto que a população em geral desconhece as 

consequências diretas e indiretas causadas ao meio ambiente. Concomitantemente, 

carecem por parte do poder público medidas que influenciem, ensinem e conscientizem a 

população sobre a ação do descarte correto de medicamentos, minimizando as sobras 

domiciliares e também os impactos ambientais. São necessárias campanhas e atitudes 

frente aos programas de recolhimento de medicamentos, projetos esses que atuam 

diretamente sobre a logística do seu destino final, visando uma melhora ambiental e na 

qualidade de vida. 
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