
Título: DESCARTE DE RESÍDUOS FÁRMACOS E COMO O MESMO OCORRE NA 

SOCIEDADE 

 

Resumo: O presente estudo teve como intuito mostrar o descarte de medicamentos 

realizados na sociedade. Por este tema não possuir uma lei específica, apenas um 

decreto (onde é instituído uma logística reversa de medicamentos) que está em 

consulta pública no Ministério do Meio Ambiente, torna-se um assunto pouco 

valorizado. Partindo deste contexto foram aplicados questionários destinados: i) a 

população, onde questões como – qual o destino dado pelo entrevistado ao seu 

resíduo fármaco e se o mesmo tinha conhecimento que as farmácias recolhem esses 

resíduos – foram realizadas; e ii) as farmácias, onde questões como – se as mesmas 

possuíam postos de coleta e se comunicavam a população sobre estes – foram 

abordadas. O estudo foi realizado, no Instituto Federal Catarinense - Campus 

Camboriú (IFC-Camboriú), onde foi aplicado o questionário apenas para a população; 

e na cidade de Balneário Camboriú, nos seguintes bairros: Centro com 

aproximadamente 87 farmácias e Nova Esperança com apenas uma farmácia, nesses 

bairros foram aplicados os questionários tanto para a população, quanto para as 

farmácias. Por meio dessa metodologia foi possível constatar que no IFC-Camboriú 

apenas uma pequena parcela dos entrevistados (22,5%) descartava seus resíduos 

fármacos nos postos de coleta, enquanto mais da metade indicou como alternativa o 

descarte no lixo comum e no reciclável, revelando como a população não possui 

informações referentes ao correto descarte de medicamentos. Já em Balneário 

Camboriú foi constatado que os resultados (entre a população) possuem percentuais 

mais altos em relação ao descarte no lixo comum (60%), ao mesmo tempo que, o 

percentual para o descarte nos postos de coleta é baixo (10%). Das farmácias 

entrevistadas (totalizando 18), 11 delas apresentaram postos de coleta, sendo que 

apenas 3 tinham o posto visível à população. Além disto, a população, em grande 

parte, não é comunicada sobre o recolhimento desses resíduos nas farmácias. 
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