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RESUMO 

Objetivo do Trabalho: Medicamentos descartados de forma irregular trazem 

contaminação ao meio ambiente e riscos de saúde. A legislação para este tipo de resíduo 

é irresoluta, não determina o destino desses resíduos nem os responsáveis por eles. A 

literatura sobre descarte de medicamentos mostra que práticas de Logística Reversa são 

empregadas em diferentes partes da cadeia farmacêutica visando a redução desses 

resíduos. Porém, tais práticas incorrem em trabalho operacional e também em custos em 

um ambiente de concorrência cada vez maior. Assim, o presente estudo tem por objetivo 

descobrir quais práticas são utilizadas nos hospitais da região do Vale do Paraíba 

Fluminense, confrontá-las com as práticas da literatura e por fim verificar quais poderiam 

melhorar o sistema de Logística Reversa existente nos hospitais pesquisados. 

Procedimentos e Métodos para a Solução do Problema: Além da revisão da literatura 

sobre o tema, serão entrevistados os responsáveis pelo processo de descarte de 

medicamentos com o objetivo de conhecer a fundo o processo realizado atualmente bem 

como suas dificuldades. Por fim, será utilizado o Processo Hierárquico Analítico 

(Analytic Hierarchy Process - AHP) para que os participantes possam identificar quais 

práticas identificadas na literatura poderiam melhorar o processo existente. 

Resultados Esperados: Espera-se entender a cadeia reversa de medicamentos existente 

identificando suas dificuldades e processos a fim de contribuir para a gestão local desses 

produtos. Além disso, este estudo serve de base para novas pesquisas relacionadas ao 

tema e também poderá ser confrontado com pesquisas semelhantes.  Ademais, sugestões 

para novas pesquisas serão adicionadas à literatura. 

Implicações Práticas: A exposição de resíduos farmacêuticos ao meio ambiente, e 

também ao consumidor, pode ser reduzida por meio de práticas de Logística Reversa 

aplicadas a qualquer parte da Cadeia de Suprimentos Farmacêutica. Processos de 

gerenciamentos são necessários para a otimização das Cadeias de Suprimentos, o mesmo 

ocorre no gerenciamento verde onde a Logística Reversa é uma ferramenta fundamental. 

Originalidade e Contribuições: O estudo realizado se trata de uma investigação empírica 

onde procedimentos foram combinados a fim de garantir a originalidade do mesmo. Um 

julgamento de práticas de Logística Reversa para medicamentos visando o setor 

hospitalar foi realizado por meio do AHP. Espera-se servir de base para pesquisas futuras 

além de servir para aplicação em organizações semelhantes. Tem aderência com a linha 

de atuação científica técnica de administração de operações e suporte logístico 

tecnológico.  

Produção Técnica / Tecnológica: A produção caracteriza-se pelo desenvolvimento de um 

método visando melhorias para um processo suscetível de proteção ao meio ambiente por 

meio de propriedade empresarial e intelectual e ainda sendo possível a divulgação de sua 

produção. Pode ser considerada com aplicabilidade fácil se for considerada para objetos 

de pesquisa semelhantes. Possui médio teor inovativo, podendo modificar existentes e/ou 

inserir novos processos. A complexidade da pesquisa com relação às organizações 

estudadas é média tendo em vista que as mesmas, apesar do mesmo segmento, possuem 
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gerenciamentos distintos, mas não possuem relação entre elas. Com relação ao número 

de entrevistados, são poucos e também não possuem relação entre eles, além de que os 

conhecimentos necessários são apenas operacionais.  

Palavras-Chave: Logística Reversa; Cadeia de Suprimentos Farmacêutica; Cadeia 

Reversa; Cadeia Hospitalar; Medicamentos. 
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ABSTRACT 

Purpose: irregularly disposed Medicines brings pollution to the environment and health 

risks. The legislation for this type of waste is irresolute, it does not determine the 

destination of this waste or those responsible for it. The literature on drug disposal shows 

that reverse logistics practices are used in different parts of the pharmaceutical chain that 

reduces waste. However, these practices incur operational work and also cost in an 

increasingly competitive environment. Thus, the present study aims to discover which 

practices are used in hospitals in the region of Vale do Paraíba Fluminense, to confront 

the practices of the literature and finally to verify what are the improvements in the 

improvement of the existing reverse logistics system in hospitals surveyed. 

Procedures and Methods: In addition to reviewing the literature on the subject, those 

responsible for the drug disposal process will be interviewed in order to get to know in 

depth the current process as well as its difficulties. Finally, the Analytical Hierarchy 

Process (AHP) will be used so that the participants can identify which practices identified 

in the literature could improve the existing process. 

Expected Results: It is expected to understand the existing drug reverse chain by 

identifying its difficulties and processes in order to contribute to the local management of 

these products. In addition, this study serves as a basis for new research related to the 

topic and may also be compared with similar research. In addition, suggestions for further 

research will be added to the literature. 

Practical Implications: The exposure of pharmaceutical residues to the environment, and 

also to the consumer, can be reduced through Reverse Logistics practices applied to any 

part of the Pharmaceutical Supply Chain. Management processes are necessary for the 

optimization of Supply Chains, the same occurs in green management where Reverse 

Logistics is a fundamental tool. 

Originality and contributions: The study it is an empirical investigation procedures which 

have been combined to ensure the originality of it. A trial of Reverse Logistics practices 

for drugs targeting the hospital sector was carried out through the AHP. It is hoped to 

serve as a basis for future research as well as for application in similar organizations. It 

has adherence with the line of technical scientific performance of operations management 

and technological logistical support. 

Technical / Technological Production: Production is characterized by the development of 

a method aimed at improving a process that is susceptible to protecting the environment 

by means of business and intellectual property and it is still possible to publicize its 

production. It can be considered with easy applicability if considered for similar research 

objects. It has a medium innovative content, being able to modify existing ones and / or 

insert new processes. The complexity of the research in relation to the organizations 

studied is average considering that they, despite the same segment, have different 

managements, but have no relationship between them. Regarding the number of 
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respondents, they are few and also have no relation between them, in addition to the fact 

that the necessary knowledge is only operational. 

Key words: Reverse Logistics; Pharmaceutical Supply Chain; Reverse Chain; Hospital 

Chain; Medicines.  
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1. INTRODUÇÃO 

Esse tópico apresenta a introdução do trabalho e conta com os sub tópicos: 

Contexto do Problema; Problema de Pesquisa; Objetivos da Pesquisa; Descrição Sucinta 

do Método; Relevância e Justificativa da Pesquisa; Limitações da Pesquisa; e Estrutura 

do Trabalho. 

1.1. CONTEXTO DO PROBLEMA  

A cadeia de suprimentos afeta a capacidade de produzir e entregar produtos a seus 

clientes (MEHRALIAN et al., 2015), inclui atividades cruzadas de empresas para 

gerenciar eficazmente os produtos do início ao fim (XIE e BREEN, 2012) e desempenha 

um importante papel na criação de vantagens competitivas (YOUSEFI e ALIBABAEI, 

2015). A definição de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) envolve os 

relacionamentos, redes de organizações e processos multifuncionais. 

As Cadeias de Suprimentos Farmacêuticas (CSF) afetam perspectivas sociais e 

políticas por impactar na saúde do consumidor e sofrer regulamentos governamentais 

(YOUSEFIN e ALIBABAE, 2015). A receita financeira farmacêutica mundial é de quase 

um trilhão de dólares americanos, portanto, esse setor tem um papel vital na economia 

global (PARMATA et al., 2016). Assim, os gastos farmacêuticos influenciam a 

sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde de muitos países. O orçamento destinado 

à provisão dos medicamentos compete com outras prioridades no setor de saúde (MOTA 

et al., 2008). Dessa forma, os governos são responsáveis por buscar uma maior eficiência 

operacional nos processos hospitalares e de saúde (IANNONE et al., 2015). Embora o 

problema orçamentário com saúde atraia atenção do governo, poucas pesquisas 

acadêmicas são dedicadas a esse problema, e poucas soluções foram propostas (JIA e 

ZHAO, 2017). Segundo Narayana et al. (2014), essas pesquisas também podem ser 

usadas no uso de abordagens multidisciplinares de outros domínios como comportamento 

do consumidor, engenharia química, economia da saúde, e cadeias de suprimentos de 

outras indústrias, devido a questões regulatórias, de vida útil e de qualidade que são 

comumente observadas em fármacos e alimentos (ROSSETTI et al., 2011). 

Um aspecto diferencial da CSF é o descarte de medicamentos não utilizados e/ou 

vencidos. Schroder et al. (2012) ressaltam a importância de investigar o destino ambiental 

dos produtos farmacêuticos, uma vez que alguns compostos não são completamente 

eliminados nas estações de tratamento de esgotos e são descarregados como 
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contaminantes nas águas receptoras (HEBERER, 2002). Estudos realizados na área da 

bioquímica no Brasil (STUMPF et al., 1999), na Alemanha (HEBERER, 2002), Espanha 

(CARBALLA et al., 2004), Suíça (BENDZ et al., 2005) e nos EUA (BENOTTI et al., 

2009) evidenciam componentes químicos provenientes de compostos farmacêuticos 

encontrados no meio aquoso das estações de tratamento de esgoto, nos sistemas de 

distribuição de água e até em rios e lagos. 

Há preocupações crescentes com relação às consequências ambientais de 

remédios descartados inadequadamente e os problemas de segurança causados pelos 

medicamentos expirados em pessoas vulneráveis como crianças (XIE e BREEN, 2012). 

O fabrico farmacêutico produz uma variedade de resíduos (solventes, materiais expirados, 

compostos orgânicos e voláteis entre outros) que são tratados ou dispostos no meio 

ambiente, e a incineração e o tratamento de águas residuais incorrem em custos 

(SUSARLA e KARIMI, 2012). A incidência de produtos farmacêuticos em águas brutas 

utilizadas para a produção de água potável e sua eliminação por meio do tratamento deve 

ser considerada um problema em termos de segurança sanitária (HUERTA-FONTELA et 

al., 2011). Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira (ANVISA) 

(2013), no cenário internacional são conhecidas diversas iniciativas públicas de descarte. 

A União Europeia lidera as ações de seus estados-membros na implementação de sistemas 

de coleta de resíduos e medicamentos com prazo de validade expirado. Tais problemas 

mostram a necessidade de que as empresas farmacêuticas adotem uma Logística Reversa 

(LR) (KUMAR et al., 2009). Conforme De Campos et al. (2017), a LR para a indústria 

farmacêutica precisa ser abordada de forma completa e abrangente. A limitada literatura 

sobre o tema mostra uma tendência à logística integrada como uma questão emergente. 

Apesar de as motivações para a Logística Reversa na indústria farmacêutica estarem 

relacionadas às questões ambientais, custos e receitas são temas associados aos estudos 

de Logística Reversa. 

Conforme a Agencia Nacional Vigilância Sanitária (2013), em 2012 o Brasil 

possuía mais de 70 mil farmácias para uma população de mais de 190 milhões habitantes 

e estudos quantitativos realizados em diferentes cidades do Brasil evidenciam que a 

população não descarta de forma correta seus medicamentos (CHAVES et al., 2015; 

GASPARINI et al., 2011; VAZ et al., 2011). No Programa Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) não existem especificações para a forma como deve ser feita a LR. Já no relatório 

da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) sobre “Logística Reversa 
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para o setor de medicamentos”, é possível destacar algumas iniciativas brasileiras de 

coleta e transporte de resíduos de medicamentos. 

Silva e Martins (2017) estudaram a LR de pós-consumo de medicamentos em uma 

cidade brasileira de mais de um milhão de habitantes. Os autores analisam o descarte de 

medicamentos e o impacto socioambiental gerado por eles vislumbrando a necessidade 

da criação de uma rede de LR. Ademais, ressaltam a importância de uma legislação que 

regulamente os processos de coleta e tratamento dos resíduos medicamentosos de forma 

a proteger o meio ambiente e a saúde pública. Segundo Pereira et al. (2017) não existe 

um programa nacional de retorno de medicamentos. A ausência de Logística Reversa leva 

a desafios ambientais e de saúde pública. Pereira et al. (2017) estudaram apenas o caso 

de medicamentos domésticos, enquanto Silva e Martins (2017)  analisaram farmácias do 

comércio, não foi encontrado na literatura estudo em âmbito nacional de caso hospitalar  

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

Conforme mencionado por diversos autores (HEBERER, (2002); KUMAR et al., 

(2009); XIE e BREEN, (2012); NARAYANA et al., (2014); XIE e BREEN, (2015); DE 

CAMPOS et al., (2017), estudos sobre Logística Reversa na Cadeia de Suprimentos 

Farmacêutica são escassos. Em uma pesquisa exploratória inicial, realizada em duas 

renomadas bases de dados (Web os Science e Scopus), sobre os problemas e o 

gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Farmacêutica, verificou-se que o tema 

Logística Reversa é realmente escasso, sendo que apenas seis artigos foram identificados 

nas bases de dados pesquisadas e nenhum deles tratava de um caso brasileiro. Quando se 

trata do setor hospitalar esse número é ainda menor. Partindo dessas constatações, 

formulou-se as seguintes questões: 

i. Quais práticas de Logística Reversa para medicamentos são utilizadas pelos 

hospitais brasileiros e quais dificuldades eles enfrentam? 

ii. Quais práticas de Logística Reversa existentes na literatura e que poderiam 

ajudar a Logística Reversa de medicamentos no Brasil? 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral da presente pesquisa é identificar práticas e oportunidades de 

melhoria da Logística Reversa de medicamentos capazes de auxiliar no processo de 

descarte nos hospitais da região do Vale do Paraíba Fluminense do estado do Rio de 

Janeiro. Como objetivos específicos, o estudo busca: 
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i. Identificar quais são as práticas de LR de medicamentos existentes na 

literatura; 

ii. Verificar quais são as dificuldades encontradas na LR de medicamentos 

das farmácias hospitalares; 

iii. Verificar quais são as práticas de LR empregadas aos medicamentos das 

farmácias hospitalares; 

iv. Verificar quais são as práticas internas que melhorariam a LR 

Farmacêutica Hospitalar; 

v. Verificar quais são as práticas externas que melhorariam a LR 

Farmacêutica Hospitalar. 

1.4. DESCRIÇÃO SUCINTA DO MÉTODO 

Uma revisão da literatura será realizada para identificar as práticas existentes na 

literatura. A seguir, os responsáveis pelo descarte de medicamentos de cada hospital serão 

entrevistados para se conhecer como funciona o processo de descarte de medicamentos 

dentro da organização onde são responsáveis. A entrevista também tem como objetivo 

extrair dos participantes as dificuldades encontradas por eles nesse processo. Feita e 

entrevista, os participantes julgarão as práticas identificadas na literatura com o objetivo 

de descobrir quais poderiam melhorar a Logística Reversa de medicamentos existente. 

Para tal, será realizado um questionário com base no método AHP onde uma comparação 

entre as práticas identificadas na literatura será realizada por cada responsável usando a 

Escala Saaty. Essa escala representa o quanto mais um elemento domina outro em relação 

a um determinado critério (SAATY, 2008). Tendo coletado as informações, será feito o 

cálculo do autovalor para então identificar as práticas capazes de melhorar a Logística 

Reversa de medicamentos no segmento hospitalar. 

1.5. RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA  

O presente estudo mostra-se importante para a melhoria do sistema de Logística 

Reversa de medicamentos podendo reduzir a exposição de resíduos de medicamentos ao 

meio ambiente uma vez que a legislação é falha na operacionalização (PEREIRA et al., 

2017; SILVA e MARTINS, 2017). 

Mazzali et al. (2017) identificaram o perfil do profissional farmacêutico na 

logística de medicamentos na região de São Paulo, Brasil. Os autores identificaram que 

os participantes do estudo têm pouca experiência em logística e gestão farmacêutica, estão 

apenas cumprindo a legislação e não se preocupando com a mercadoria, alegando que 

seus encarregados não querem esse tipo de serviço. 
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Silva e Martins (2017) analisaram o descarte de medicamentos e o impacto 

socioambiental gerado, vislumbrando a necessidade da criação de uma rede de Logística 

Reversa de pós-consumo de medicamentos nos estabelecimentos de comercialização e 

também ressaltam a importância de uma legislação que regule os processos de coleta e 

tratamento dos resíduos de medicamentosos de forma a proteger o meio ambiente e a 

saúde pública. Segundo os autores, são escassas as práticas de Logística Reversa de pós-

consumo de medicamentos no país pois o assunto é pouco conhecido pelas pessoas e 

pouco explorado por profissionais farmacêuticos. 

Narayana et al. (2014) enfatizam os recentes pedidos de mais estudos nas 

economias emergentes e também fatores externos (pressões regulatórias, forças 

competitivas e envolvimento das partes interessadas) em um nível mais operacional no 

contexto de Logística Reversa. 

1.6. LIMTAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa se limita a um estudo de múltiplos casos em três cidades vizinhas da 

região do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro. A região do Médio Paraíba é 

composta por 15 municípios e abrange 7% da população do estado do Rio de Janeiro. O 

PIB do Médio Paraíba corresponde a 10% do PIB estadual. Quatro municípios se 

destacam por ter mais de 100.000 habitantes: Angra dos Reis, Barra Mansa, Resende e 

Volta Redonda (SEBRAE, 2013). O presente estudo se limita as três últimas: Barra 

Mansa, Resende e Volta Redonda. A cidade de Angra dos Reis não foi estudada devido 

à dificuldade de deslocamento até a cidade e o tempo escasso para conclusão do trabalho. 

A distribuição de empresas do Médio Paraíba nos municípios revela que 24,5% 

dos estabelecimentos da região encontra-se em Volta Redonda. Em seguida, estão os 

municípios de Barra Mansa, com 15,4% dos estabelecimentos, Angra dos Reis (13,7%) e 

Resende (13,4%). Volta Redonda concentra 30,5% dos empregos do Médio Paraíba, 

seguida por Angra dos Reis (16,1%), Barra Mansa (13,2%) e Resende (12,3%) 

(SEBRAE, 2013). 

A atividade industrial da região concentra-se nas cidades de Resende, Barra 

Mansa e Volta Redonda, próximos à Via Dutra (Rodovia BR-116), a principal estrada 

que liga São Paulo e Rio de Janeiro, as duas principais cidades do Brasil em atividades 

populacionais e econômicas. A região tem mais de 10 tipos diferentes de indústrias, 

pequenas e grandes, metalurgia, aço, plástico, borracha, têxteis, produtos químicos, 
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alimentos e produtos de impressão; outras seis indústrias de produção de aço e 43 

indústrias metalúrgicas estão localizadas na área (LOYOLA et al., 2006). Além disso, 

Volta Redonda também possui acesso as rodovias BR-494 e BR-393 e a via da Rede 

Ferroviária Federal, que tem grande pátio de manobras destinado à descarga de matérias-

primas para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A rodovia BR-393 faz a conexão 

da Rio-São Paulo com a Rio-Belo Horizonte e a Rio-Bahia (TCERJ, 2011c).  

Barra Mansa é servida por ferrovias e rodovias que permitem a comunicação não 

só com outros municípios fluminenses, mas também com São Paulo e Minas Gerais. 

Juntamente com Volta Redonda, exercem influência direta sobre grande parte da Região 

do Médio Paraíba. Devem tal condição ao fato de possuírem grande área em conurbação 

cujo crescimento está relacionado à implantação da CSN, que desempenhou papel 

multiplicador na atividade industrial da região, com o consequente aumento de serviços. 

Em 2010 Barra Mansa tinha uma população de 177.813 habitantes, correspondente a 

20,8% do contingente da Região do Médio Paraíba (TCERJ, 2011a). 

Resende é o município com a segunda maior renda domiciliar per capita, segundo 

menor percentual de pobres e o terceiro maior PIB da região (12º no ranking estadual) 

(SEBRAE, 2013). O desenvolvimento da cidade ocorreu com a implantação da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), na década de 40, o maior complexo militar da 

América Latina, a partir daí, em diversas direções nas últimas décadas. Em 2010 Resende 

tinha uma população de 119.769 habitantes, correspondente a 14% do contingente da 

Região do Médio Paraíba. (TCERJ, 2011b). Em Resende também se destacam: a estatal 

brasileira Indústrias Nucleares do Brasil (INB), criada em 1988 cujo o principal papel é 

fornecer combustível nuclear para os reatores do Brasil (CABRERA-PALMER e 

ROTHWELL, 2008); e a fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen inaugurada em 

1996 apresentada como uma importante montadora de veículos e criação de 

desenvolvimento com uma produção planejada de 30.000 chassis de ônibus e caminhões 

por ano (RAMALHO e SANTANA, 2002). 

Volta Redonda é o município mais populoso da região, com a maior renda 

domiciliar per capita (5º lugar no ranking estadual) e o menor percentual de pobres (3º 

lugar no ranking estadual). Além disso, possui o segundo maior PIB da região e o 9º mais 

alto do Estado (SEBRAE, 2013). Em 2010, a cidade tinha população de 257.803 

habitantes, correspondente a 30,1% do contingente da Região do Médio Paraíba. O grande 
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marco da expansão industrial no Brasil foi representado pela instalação, na década de 40, 

da CSN, na época ainda distrito de Barra Mansa (TCERJ, 2011c). 

Além da limitação geográfica, este estudo limita-se também à Cadeia de 

Suprimentos Farmacêutica Hospitalar, não envolvendo farmácias de comércio de 

medicamentos e farmácias de unidades de pronto atendimento (postos de saúde) além 

também de não englobar outros atores da cadeia. 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se estruturado em quatro partes a contar desta Introdução. 

A segunda parte apresenta a revisão da literatura com uma contextualização dos temas 

abordados a fim de habituar o leitor ao estudo, os temas são: 

 Cadeia de Suprimentos; 

 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos; 

 Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos; 

 Logística Reversa; 

 Cadeia de Suprimentos Farmacêutica; 

 A Logística Reversa na Cadeia de Suprimentos Farmacêutica; 

 Práticas de Logística Reversa para o a Cadeia de Suprimentos 

Farmacêutica no setor hospitalar. 

A terceira parte apresenta a metodologia utilizada; e a quarta, os resultados da 

pesquisa e a discussão dos mesmos. Por fim, as referências bibliográficas utilizadas na 

pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esse tópico apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, iniciando pelo tema 

Cadeia de Suprimentos, em seguida, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, depois 

um aprofundamento na Gestão Verde da Cadeia de Suprimento. Em seguida uma 

fundamentação teórica sobre Logística Reversa, depois sobre Cadeia de Suprimentos 

Farmacêutica, e uma junção dos temas anteriores, Logística Reversa na Cadeia de 

Suprimentos Farmacêutica. Por fim, um panorama do caso brasileiro e práticas de 

Logística Reversa para a Cadeia de Suprimentos Farmacêutica hospitalar. 

2.1. A Cadeia de Suprimentos (CS) 

A intensificação da concorrência global e a demanda por um melhor atendimento 

ao cliente aumentaram consideravelmente a necessidade de integração entre as empresas 

(DANESE e ROMANO, 2011). Dessa forma, as empresas não competem como entidades 

autônomas, mas como Cadeias de Suprimentos (CS), fazendo-se necessário capturar a 

sinergia da integração e gerenciamento intra e intercompanhias por meio de participantes 

que fornecem produtos, serviços e informações que agregam valor para clientes e outras 

partes interessadas (LAMBERT e COOPER, 2000).  

Uma CS é uma rede de instalações que engloba todas as atividades relacionadas 

ao movimento de itens e o fluxo de informações necessários para a transformação de bens 

da matéria-prima em produtos acabados pelos fabricantes e a distribuição de atacadistas 

desses produtos acabados até a venda dos varejistas para o usuário final (CHOWDHURY 

et al, 2008). Uma CS é considerada como um processo integrado no qual um grupo de 

organizações (fornecedores, produtores, distribuidores e varejistas) trabalham em 

conjunto para converter as matérias-primas em produtos finais e distribuí-los para os 

clientes finais (MOUSAZADEH et al. 2015). Assim, gerenciar membros independentes 

que compartilham objetivos comuns é uma preocupação frequente em qualquer CS 

(MEHRALIAN et al., 2017). Baboli et al. (2011) atentam para o modelo de centralização 

da CS onde as empresas participantes tentam encontrar parâmetros ótimos para todo o 

sistema, enquanto na CS descentralizada cada empresa tenta otimizar seu próprio custo 

total, independentemente dos outros membros da mesma cadeia. 

Qualquer produção é caracterizada por um nível ascendente de imprevisibilidade, 

o que força as organizações a alterarem sua estrutura da CS e tratá-la para responderem 

melhor a essas mudanças. Desta maneira, velocidade, qualidade, flexibilidade e 
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capacidade de resposta são os elementos-chave para satisfazer as necessidades exclusivas 

de clientes e mercados (MEHRALIAN et al., 2015). Segundo Papert et al.  (2016), 

preocupações com a preparação para emergências da CS são levantadas em diversos 

estudos. Decisões como: onde fabricar, em quais quantidades, onde manter estoques, 

onde as pessoas devem relatar, entre outras decisões, precisam ser tomadas de maneira 

robusta. Segundo Gupta e Gupta (2016), as futuras CS provavelmente serão mais 

vigorosas na natureza e serão constituídas por redes de valor colaborativo em que a 

produtividade e a eficiência são constantemente aumentadas.  

2.2. O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) 

O aumento da concorrência global está pressionando as CS a serem rentáveis, 

eficientes e mais proativas para obter vantagem competitiva no mercado. O 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (GCS) vem ganhando importância 

significativa, auxiliado por casos de sucesso de indústrias obtendo vantagem competitiva 

usando o GCS (CHOWDHURY et al., 2008).  

A definição de GCS envolve os relacionamentos, redes de organizações e 

processos multifuncionais (LAMBERT e ENZ, 2017). Tradicionalmente, o papel do GCS 

concentrava-se em aquisições e gerenciamento de contratos com uma mentalidade de 

gerenciamento de materiais (KOKILAM, et al., 2016). O GCS é uma rede de inventário 

que liga fornecedores, fabricantes, distribuidores e consumidores e que controla a baixa 

de bens e serviços (NIRMALA et al., 2016). Para tal controle é necessário um fluxo de 

informação adequado onde os sistemas de informação têm um papel significativo capaz 

de desempenhar um papel importante na criação de vantagens competitivas (YOUSEFI e 

ALIBABAEI, 2015). O GCS bem-sucedido é um elemento significativo da capacidade 

de reivindicar a demanda do consumidor em qualquer caso da indústria (ELLEUCH et al. 

2014). 

O GCS se refere a administração do fluxo de bens, instalações e dados de seus 

fornecedores para clientes e vice-versa. Envolve a combinação dessas atividades e 

objetivos para melhorar a relação entre as várias partes, ao mesmo tempo em que obtém 

uma vantagem competitiva sustentável através da qualidade dos serviços e menores 

custos de produtos. Pode ser definido como a combinação de processos empresariais 

chave entre uma rede de fornecedores, fabricantes e distribuidores para melhorar o fluxo 
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de bens, instalações e dados de fornecedores para consumidores, com o objetivo de 

diminuir o preço de todo o sistema (GUPTA e GUPTA, 2016).  

A implementação de estratégias de GCS deve garantir uma visibilidade rigorosa 

do fluxo de dados e informações em meio aos fornecedores, distribuidores, fabricantes e 

clientes (KOKILAM et al., 2016). Devido a isso, a Tecnologia da Informação é uma área 

que vem contribuindo com um papel importante para trazer oportunidades e desafios para 

o GCS e fazê-lo crescer a um ritmo ainda mais rápido (CHOWDHURY et al, 2008). 

Além disso, o desempenho de uma CS pode ser diminuído por eventos 

interruptivos, como desastres naturais ou tragédias, causando perdas financeiras e 

prejudicando a reputação das empresas. Todas as partes podem ser afetadas por uma 

grande variedade de riscos que podem impactar no desempenho das empresas 

(ELLEUCH et al. 2014). Rupturas e interrupções nas CS podem causar grandes perdas 

financeiras e prejudicar a reputação das empresas. Assim, o Gerenciamento de Risco da 

CS (GRCS) vem se destacando na área de logística e inspirando estudos sobre a questão 

da probabilidade dos riscos, devido ao seu potencial de minimizar prejuízos (OLIVEIRA 

et al. 2017).  

2.3. A Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos (GVCS) 

Já não é suficiente que as empresas se preocupem apenas com a busca de lucro - 

elas também devem dar algo de volta à sociedade, minimizar seus impactos negativos 

sobre o meio ambiente e ter alguma responsabilidade pelo comportamento de seus 

fornecedores (WALKER e JONES, 2012). A conscientização das questões ambientais do 

mundo, como o aquecimento global, as emissões de carbono, o uso de substâncias tóxicas 

e a escassez de recursos tem aumentado nas últimas décadas. Os formuladores de políticas 

públicas e ativistas estão defendendo o caminho verde, e muitas organizações, em todo o 

mundo, têm respondido a isso aplicando princípios verdes. Para gerenciar com eficácia 

os produtos do início ao fim, os princípios ecológicos devem ser incorporados e 

evidenciados em todo a CS (XIE e BREEN, 2012). 

Apesar de os avanços com o GCS, novos desafios foram trazidos do 

reconhecimento das preocupações com o meio ambiente e dos requisitos do 

desenvolvimento sustentável, o que fez com que estratégias com base apenas no controle 

dos fluxos de materiais avançados e nos fluxos de informações de feedback não fossem 

mais suficientes (AMARO e BARBOSA-POVOA, 2007). 
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Para enfrentar desafios como a redução da poluição, as empresas tentam melhorar 

suas CS criando redes de fornecedores com produtos ambientalmente superiores ou 

construindo abordagens para redução de resíduos. Assim, o principal objetivo da Gestão 

Verde da Cadeia de Suprimentos (GVCS) é garantir que os ciclos de materiais nas cadeias 

sejam gerenciados de maneira ambiental, social e economicamente responsável (ZHU e 

COTE, 2004). De acordo com Zhu e Sarkis (2004), o conceito de GVCS surgiu no final 

dos anos 90. Trata-se de um monitoramento reativo de programas gerais de gestão 

ambiental e de avançar para práticas mais proativas, como a reciclagem, recuperação, LR 

e remanufatura, além da implementação de práticas de inovação. Zhu e Sarkis (2004) 

também destacam que as práticas GVCS são integrativas e não são orientadas para uma 

única função ou departamento, o que sustenta o incentivo e a cooperação entre os 

participantes de toda cadeia. Assim, o desempenho ambiental e econômico é melhor se a 

implementação da GVCS for robusta. 

A GVCS tornou-se um desafio complexo cada vez maior para as organizações no 

cenário mundial. As empresas estão procurando evoluir de uma estratégia reativa para um 

posicionamento proativo, desenvolvendo e implementando novas abordagens de 

gerenciamento, incorporando práticas de desenvolvimento sustentável em suas 

estratégias e institucionalizando-as como parte das políticas da empresa de cultura de 

negócios. O GVCS corresponde à conscientização ambiental sendo pensada pelo 

conjunto de empresas conectadas, desde o design do produto, busca e seleção de matérias, 

processos de produção, entrega do produto final, como também à gestão após a utilização 

da vida útil do produto (SRIVASTAVA, 2007). 

O GVCS significa que as organizações são responsáveis pelo desempenho 

ambiental e social de seus fornecedores (WALKER e JONES, 2012). Walker e Jones 

(2012) definem o GVCS como a busca de objetivos de sustentabilidade através do 

processo de compras e suprimentos, incorporando elementos sociais, econômicos e 

ambientais onde as empresas procuram minimizar os impactos negativos em suas CS. 

Oliveira et al. (2018) apresentam um estudo abrangente sobre GVCS com: o perfil 

bibliométrico dos estudos; como os pesquisadores estão posicionados nos clusters; e, ao 

classificar artigos, o estudo ajuda a evidenciar as lacunas de conhecimento que podem 

impulsionar futuras pesquisas. Os autores divulgam as principais áreas de pesquisa 

através de grupos de pesquisa além de ajudar pesquisadores a entender os conceitos que 
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cercam a GVCS. Os autores destacam que não foram identificadas na literatura práticas 

de GVCS na indústria farmacêutica. 

O compromisso da equipe de gerenciamento com o GVCS é essencial para realizar 

e garantir processos operacionais totalmente verdes que abrangem aquisição, produção, 

distribuição e LR. As práticas externas da GVCS concentram-se na cooperação entre 

fornecedores e clientes para objetivos ambientais, por exemplo, comunicação sobre 

design de produto, produção limpa e embalagem verde (XIE e BREEN, 2012). 

As práticas de GVCS variam de compras ecológicas a CS integradas que vão 

desde fornecedores, fabricantes, clientes e LR que fecha o ciclo de vida do produto. 

Semelhante ao conceito de GCS, o limite do GVCS é dependente do objetivo da 

organização. O GVCS pode melhorar o desempenho ambiental, não só para uma empresa 

individual, mas também para toda a cadeia (ZHU e SARKIS, 2006). 

2.4. A Logística Reversa (LR) 

Políticas ambientais, governamentais e fatores econômicos pressionam cada vez 

mais as organizações a devolverem seus produtos ao final de suas vidas, ou final de uso, 

ao fabricante, visando uma redução de impactos ao meio ambiente. A LR atende à essa 

demanda de redução dos impactos negativos ao meio ambiente, pois o fabricante tem a 

responsabilidade de coletar seus produtos que já completaram seu ciclo de vida, 

proporcionando-lhes um destino correto. Materiais usados em embalagens como plástico, 

metal e vidro podem ser coletados, fixados e transformados em novos produtos que 

retornariam ao mesmo mercado ou a outros mercados (DE CAMPOS, et. al. 2017). Os 

ciclos de vida de alguns produtos são estendidos por reutilização ou reciclagem; enquanto 

ao de outros resta apenas o descarte, e apenas uma parte limitada das embalagens são 

reutilizadas (XIE e BREEN, 2014). Esse fluxo de materiais retornados também é 

conhecido como Cadeia Reversa de Suprimentos (CRS) (MONIVEENA et al., 2017). 

O reconhecimento de que o GCS deveria incorporar o retorno de produtos usados 

cresce a medica que aumenta a preocupação com o meio ambiente (SHAH, 2004). A LR 

pode permitir o comportamento ecológico das indústrias por ser um meio para retornar 

produtos ruins e bons para um descarte seguro, além de ser uma ligação importante entre 

as CS de circuito fechado e o GVCS (NARAYANA et al., 2014). Como visto na seção 

anterior, a LR é identificada na literatura como um componente ativo de práticas do 

GVCS (XIE e BREEN, 2012; ZHU e SARKIS, 2006; ZHU e SARKIS, 2004). Embora a 
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LR desempenhe um papel fundamental no GVCS, é estudada de forma isolada, em termos 

dos problemas estudados, das metodologias aplicadas e do contexto abordado. Existe um 

amplo escopo para analisar a extensão, a criticidade e as implicações das práticas de LR 

em outras indústrias e em economias emergentes para gerar insights para prática e 

pesquisa (NARAYANA et al., 2014). 

Conforme Xie e Breen (2014), a literatura sobre LR é ampla e diversificada, mas 

há poucas pesquisas que se concentram no desenvolvimento de teoria. Normalmente, tais 

pesquisas concentraram-se em investigar como melhorar o desempenho dos negócios em 

vários setores industriais. Assim, não existem referências estabelecidas sobre a concepção 

de um sistema LR e as práticas integrais dentro dele. Segundo os autores, os produtos que 

entram na LR podem se tornar obsoletos devido à substituição por um novo produto, 

envelhecimento e vencimento ou por causa da legislação que restringe a reutilização dos 

produtos devolvidos. Em ambos os casos, a reutilização ou revenda do produto não é uma 

opção; a recuperação de peças pode ser considerada se alguns componentes ou 

embalagens não se deteriorarem. Assim, conhecer o valor residual do produto devolvido 

pode melhorar o envolvimento dos atores nos processos de reciclagem. Ainda segundo 

os autores, as atividades que constituem os procedimentos mais comuns de LR incluem: 

retorno / coleta, inspeção / seleção / classificação e definição de estratégias de 

reprocessamento que são distinguidas como: reutilização direta (e revenda); 

gerenciamento de recuperação de produtos (conserto; reforma; remanufatura; 

recuperação de peças; reciclagem de materiais); e gestão de resíduos (incineração e 

aterro). 

Xie e Breen (2015), informam que pesquisadores defendem uma nova economia 

ao considerar uma abordagem "do berço ao berço" em oposição ao "do berço ao túmulo". 

Com isso, eles pedem para concentrar no design do produto para reutilização após seu 

ciclo de vida normal, em oposição a como ele pode ser descartado com segurança. Outro 

fato mencionado pelos autores é que a atividade de reciclagem incorre em custos e, às 

vezes, não há retorno sobre o investimento para que caia na hierarquia em como o 

dinheiro e os recursos são empregados. 

A logística direta tem uma responsabilidade relacionada à LR, pois reflete a 

maturidade do GCS. É coerente que os gerentes de toda a cadeia demandem da LR a 

mesma eficiência e eficácia obtidas da logística de fluxo direto (DE CAMPOS, et. al. 
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2017). Segundo Kumar et al., (2009), ao melhorar a LR os benefícios também podem ser 

obtidos na logística de fluxo direto. 

2.5. A Cadeia de Suprimentos Farmacêutica (CSF) 

As evidencias de melhoria com a utilização do GCS levou empresas farmacêuticas 

a explorar economias de escala na fabricação e melhorar a gestão de recursos, tais como 

instalações, equipamentos, materiais, humanos, informações e finanças (SUSARLA e 

KARIMI, 2012). Assim, a organização da CSF envolve um conjunto de empresas e 

atividades que tem início na indústria química passando pela importação, fabricação, 

distribuição e comercialização (ANVISA, 2013). Um fato crítico na CSF é a influência 

nas perspectivas sociais e políticas, pois fornece produtos diretamente ligados à saúde da 

sociedade (YOUSEFI e ALIBABAEI, 2015) e por isso são obrigadas a cumprir padrões 

de qualidade rigorosos (MARINKOVIC et al. 2013). A CSF é uma parte essencial de 

qualquer sistema de saúde (MOSLEMI et al, 2017) que logicamente possui ligação com 

o serviço público. 

Com relação a estrutura da CSF, a ANVISA (2013) fornece um esquema onde a 

produção se inicia na indústria química, passando pela indústria farmo-química indo para 

centrais de distribuição e de compra que enviam para hospitais e varejistas. Os nós da 

cadeia identificados na revisão de literatura de Shah (2004) não diferem da cadeia 

brasileira. Zahiri et al. (2017) descreve cinco níveis - fabricante primário, fabricante 

secundário, centro de distribuição principal, centro de distribuição local e ponto de 

demanda - pois separa os centros de distribuições entre principal e local. Assim, podemos 

representar a CSF conforme a Figura 1. 

Figura 1: Estrutura da CSF 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Um desafio no gerenciamento da CSF é a falta de estoques em vários estágios da 

cadeia. A escassez de medicamentos implica em: atraso de tratamentos e cirurgias; uso 
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de medicamento alternativos que podem ser mais caros e / ou menos efetivos e a negação 

de tratamentos dos pacientes (CHUNG e KWON, 2016). É comum hospitais e demais 

serviços de saúde enfrentarem problemas com desabastecimento de medicamentos (REIS 

e PERINI, 2008). O problema envolve várias partes da cadeia com objetivos distintos e 

relações únicas: os fabricantes visam maximizar o lucro; o governo espera manter seus 

gastos e reduzir a escassez; os profissionais de saúde estão empenhados em mitigar a 

escassez para atender os pacientes, mas também estão preocupados com a redução de 

custos (JIA e ZHAO, 2017). Papalexi et al. (2016), relatam que existem tipos de 

medicamentos que só podem ser usados uma vez por ano e precisam ser mantidos em 

estoque devido a restrições políticas e legais da Organização Nacional de Medicamentos. 

A falta de medicamentos também causa perda financeira devido à perda de venda 

(UTHAYAKUMAR e PRIYAN, 2013) e o trabalho operacional em busca de fontes 

alternativas (CHILCUTT et al. 2004). Segundo Chilcutt et al. (2004) as fontes 

alternativas acarretam maior gasto e fornecimento mais complexo. A solução adotada por 

muitas indústrias farmacêuticas é levar um inventário enorme na cadeia para garantir uma 

taxa de preenchimento próxima a 100%. No entanto, garantir uma disponibilidade de 

produtos de 100% a um custo ótimo representa um grande desafio (UTHAYAKUMAR e 

PRIYAN, 2013). 

Alguns autores abordaram sobre o Gerenciamento de Risco na CSF (ENYINDA 

e TOLLIVER, 2009; ELLEUCH et al. 2014; NIRMALA et al. 2016; LUCKER e 

SEIFET, 2017). Como exemplo de riscos operacionais estão as falsificações, os desvios 

ilegais, os roubos de carga e os medicamentos de baixa qualidade. Como exemplo de 

riscos de rupturas, Mori et al. (2012), citam o grande terremoto no leste do Japão em 

março de 2011 que causou uma escassez de medicamentos em todo o país por seis meses. 

Outro aspecto diferenciado da CSF é a eliminação de resíduos e as retiradas de 

produtos vencidos e não utilizados do poder do consumidor, o que torna o descarte de 

medicamentos outro aspecto social importante. Há preocupações crescentes com relação 

às consequências ambientais de remédios descartados inadequadamente e os problemas 

de segurança causados pelos medicamentos expirados (XIE e BREEN, 2012). A 

incidência de produtos farmacêuticos em água potável e sua eliminação por meio do 

tratamento deve ser considerada um problema em termos de segurança sanitária 

(HUERTA-FONTELA et al., 2011). Os processos convencionais de tratamento de água 

são incapazes de eliminar alguns produtos farmacêuticos, sendo necessário introduzir e 
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aplicar tecnologias adicionais de tratamento avançado (SCHRODER et al., 2012). O 

fabrico farmacêutico produz uma variedade de resíduos (solventes, materiais expirados, 

compostos orgânicos e voláteis entre outros) que são tratados ou dispostos no meio 

ambiente, e a incineração e o tratamento de águas residuais incorrem em custos 

(SUSARLA e KARIMI, 2012). Isto torna fundamental que as empresas farmacêuticas 

obtenham uma LR (KUMAR et al, 2009).  Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária Brasileira (ANVISA) (2013), no cenário internacional são conhecidas diversas 

iniciativas públicas de descarte. A União Europeia lidera as ações de seus estados-

membros na implementação de sistemas de coleta de resíduos e medicamentos com prazo 

de validade expirado.  

Por fim, a indústria farmacêutica passa por uma transformação com relação ao 

contexto. Shah (2004) compara variáveis que fizeram com que a indústria farmacêutica 

passasse por uma significante mudança. Estas são vistas no Quadro 1. Segundo o autor, 

o ponto mais importante na indústria farmacêutica é o time-to-market - o retorno 

financeiro no início da vida do medicamento, antes da quebra de patente e de qualquer 

concorrência. A vida livre de concorrência está encurtando, de 5 para 1 ou 2 anos devido 

à concorrência de medicamentos genéricos. 

Quadro 1: Passado e Atualidade da Indústria Farmacêutica 

PASSADO ATUALIDADE 

Boa produtividade em P&D, criando compostos para 

tratar doenças não tratáveis 

A produtividade em P&D - em termos de novas 

entidades químicas - está em declínio 

Longas vidas de patentes desses compostos Vidas de patentes eficazes estão encurtando 

Capacidade dessas patentes de fornecer barreiras 
tecnológicas à entrada 

Mesmo quando ativas, as patentes oferecem menores 
barreiras à entrada 

Número limitado de substitutos do produto Existem muitos substitutos de produtos; compostos 

alternativos ou genéricos sem patente 

Baixa sensibilidade ao preço 
Os pagadores de saúde estão exercendo forte pressão 

sobre os preços, reduzindo assim as margens de vendas. Margens elevadas, explorando a inelasticidade dos 

preços 

Investimento de aproximadamente 25% das vendas em 

P&D 

Com novos compostos e baixa de faturamento, a 

necessidade por P&D aumenta 

Fonte: Adaptado de SHAH (2004) 

2.6. A Logística Reversa (LR) na Cadeia de Suprimentos Farmacêutica (CSF) 

Segundo Narayana et al. (2014), existe uma inundação dos fabricantes de 

medicamentos no mercado. A atratividade do mercado farmacêutico faz com que mais 

jogadores entrem no mercado e produzam medicamentos através de esforços de 

marketing desequilibrados. Os atuais mecanismos de alívio das inundações do mercado 

apresentam uma abordagem reativa que exige medidas corretivas.  
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A LR de produtos farmacêuticos inclui coleta e reciclagem de medicamentos 

enviados de volta aos fabricantes para garantir um método de recuperação 

ambientalmente seguro. A CSF reversa é complicada devido às porcentagens de produtos 

químicos em medicamentos e às condições reguladas para distribuição e armazenamento. 

Assim, difere de outras Cadeia de Suprimentos Reversa (CSR), como a indústria de 

eletrônicos, onde o valor dos produtos devolvidos é significativo (MONIVEENA et al., 

2017). Segundo Xie e Breen (2012), não existe valor de recuperação de medicamentos 

vencidos, o que prejudica o desenvolvimento de uma CSR Farmacêutica. 

De Campos, et. al. (2017) realizaram uma Revisão Sistemática da Literatura com 

o objetivo de identificar conceitos e práticas de LR aplicados a produtos farmacêuticos 

ao Final de Vida (FdV) e ao Final do Uso (FdU). Os resultados retratam a necessidade de 

tecnologia para avaliar e controlar os contaminantes de drogas no ambiente; e a 

necessidade de vigilância na coleta, detecção, avaliação e prevenção de efeitos adversos 

de produtos farmacêuticos. Os autores identificaram três categorias de pesquisas que 

podem ser vistas no Quadro 2.  

Quadro 2: Categorias de Pesquisas sobre LR na CSF 

Risco Ambiental Práticas de LR 
Perspectiva de Regulamentação 

e Educação dos Stakeholders 

É uma linha mestra em todas as 
publicações e a principal justificativa 

para a LR na CSF. Ao contrário dos 

demais segmentos, como eletrônicos, 

que possui uma regulamentação bem 
estabelecida de descarte, não há 

regulamentação clara para o descarte 

de medicamentos. 

É influenciada por estudos de LR 
tradicional, incluindo modelagem 

matemática, estratégias e 

tecnologias gerenciais, prescindindo 

de uma solução sistêmica. Os 
estudos buscam reduzir o impacto 

ambiental e um potencial de receita 

para a LR farmacêutica. 

Envolve estudos sobre políticas e 
engajamento de Stakeholders para 

LR, consentimento de clientes e a 

necessidade da abordagem de 

profissionais da CSF sobre o tema. 

Fonte: De Campos, et. al. (2017) 

As categorias de pesquisa sobre LR na CSF identificadas por De Campos et al. 

(2017), têm em comum a preocupação com o risco ambiental de contaminação do solo e 

da água proveniente de fármacos. Esta preocupação levou pesquisadores a desenvolverem 

práticas LR oriundas de outros setores para o setor farmacêutico. Ademais, identificam 

também a fraca regulamentação e baixa disposição dos envolvidos na cadeia em ajudar 

em tal processo.  

Anterior a De Campos et al. (2017), Shah (2004) e Narayana et al. (2014), também 

realizaram estudos de revisão da literatura sobre a CSF. Shah (2004) explorou os 

principais problemas e estratégias para otimização da CSF e Narayana et al. (2014) uma 
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pesquisa sobre gerenciamento da mesma. Estes dois estudos categorizaram os estudos 

sobre a CSF de forma diferente, conforme o Quadro 3. 

Quadro 3: Categorização de Shah (2004) e Narayana et al. (2014) 

Categorias de Shah (2004) Categorias de Narayana et al. (2014) 

Gerenciamento de pipeline e desenvolvimento Gerenciamento logístico na cadeia de suprimentos para 

frente 

Planejamento de capacidade Tomada de decisão 

Planejamento e programação de produção Gestão de qualidade e gestão de desempenho 

Desenvolvimento de processos e projeto de plantas Preços e financiamento 

Desenvolvimento simultâneo e planejamento de 

capacidade 

Comportamento organizacional e gestão de recursos 

humanos 

Simulação e dinâmica da cadeia de suprimentos Gestão de conhecimento e inovação 

 E-commerce 

 Logística Reversa 

 Aplicativos de tecnologia da informação  

Fonte: Elaborado pelo autor 

As práticas de LR na CSF identificadas por De Campos et al. (2017), foram 

alinhadas de acordo com as partes da cadeia mencionadas na literatura. A maioria das 

práticas são mencionadas em estudos envolvendo fabricantes, farmácias e agências de 

governo. Além destes três principais atores, os autores utilizaram outros 9 participantes 

para demonstrar a complexidade da CSF – entre eles, a indústria de extração e 

transformação de matéria-prima, hospitais, universidades envolvidas em estudos, 

distribuidores e revendedores. As práticas identificadas pelos autores podem ser vistas no 

Quadro 4.  

Quadro 4 – Práticas de LR para CSF 

Práticas operacionais e gerenciais Práticas estratégicas e relacionadas à 

tomada de decisão 

Práticas 

Tecnológicas 

A maioria delas sob a responsabilidade dos 
fabricantes. 

Podem ser implementadas por qualquer 
agente da cadeia. 

São as práticas 
menos expressivas 

Recall de Produtos, Reciclagem, Gestão de 
Resíduos, Incineração, Disposição, 

Reutilização de Medicamentos, 

Cronogramas e Processos, Controle CS, 

Recolhimento de Medicamentos, Processo 
DMAIC (Definir, Medir, Analisar, 

Melhorar e Controlar), Doação de 

Medicamentos. 

Incentivos e Políticas Governamentais, 
Programas de Coleta, Facilitação, 

Cooperação e Parceria no Sistema, 

Recuperação do Valor do Produto, 

Compartilhamento de Custos, Definição de 
Responsabilidade, Gestão de 

Relacionamentos, Treinamento, Educação e 

Conscientização de Profissionais e Clientes. 

Técnicas e Práticas 
de Informação como 

RFID, Inovação em 

Saúde com Previsão 

de demanda apoiada 
pela LR. 

 

Fonte: De Campos, et. al. (2017) 

De Campos et al. (2017) revelaram uma evolução das práticas gerenciais para 

soluções matemáticas e tecnológicas em diferentes segmentos da cadeia como indústrias 

farmacêutica e química (14), hospitalar (4), farmácias (3), sistemas nacionais de saúde 

(2) e domiciliar (1). Evidências mostram que estudos sobre LR farmacêutica estão 

fragmentados em toda a rede e menos estudos tentam desenvolver soluções sistêmicas. 

Narayana et al (2014), também verificaram a evolução dos estudos em relação aos 
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participantes da cadeia, porém seu estudo se limitou a verificar o nível de relação da 

cadeia farmacêutica (díade, tríade, cadeia em conjunto de relações ou em rede de 

operações), não evidenciando se nos estudos participavam clientes, hospitais, 

fornecedores ou fabricantes. O Quadro 5 mostra os estudos de LR na CSF segmentado 

em cinco áreas. 

Quadro 5 – Áreas de Estudo sobre LR na CSF 

Indústria 
Farmacêutica e 

Química 

É onde existe o maior enfoque das pesquisas. O Gerenciamento de Resíduos é um assunto 
recorrente neste grupo de artigos. Apesar de não ser propriamente um método de LR, atende 

parte da contaminação dos fabricantes. 

Hospitais A preocupação nesse segmento está relacionada à redução de custos com medicamentos 

descartadas pelos pacientes. Estes estudos não avançam nos esforços de operacionalização da 

LR. É reforçada a importância da educação profissional e do comprometimento. 

Farmácias Os estudos no segmento estão alinhados aos descritos para os hospitais, e enfatizam a importância 

do sistema reverso buscando a operacionalização. 

Sistemas 

Nacionais de 

Saúde (SNS) 

As pesquisas neste segmento identificam oportunidades de redução de desperdício e estoques 

além da necessidade de treinamento, conscientização de profissionais e pacientes, definição de 

responsabilidades e estabelecimento de processos. 

Residências Estudos neste segmento são raros. O descarte de produtos farmacêuticos para o esgoto é uma 

prática comum, e o principal motivo do descarte é a data de validade do produto. 

Fonte: De Campos, et. al. (2017) 

Segundo Hua et al. (2017) uma CSR pode oferecer um canal para que os coletores 

sejam pagos para substituir os medicamentos indesejáveis, depois de verificá-los e 

revendê-los com uma taxa de desconto para os consumidores que os usarão. Esta sugestão 

baseia-se no pressuposto de que a regulamentação permite a revenda de medicamentos 

não expirados reutilizáveis. 

Pereira et al. (2017) investigaram o Desperdício de Remédios Domésticos (DRD) 

para verificar como ele está relacionado com a farmacopoluição. Segundo os autores, o 

crescimento populacional tende a aumentar a taxa de DRD aumentando assim a 

farmacopoluição. Estudos sobre farmacopoluição são um desafio para avaliar potenciais 

riscos para a saúde humana. Normalmente, os clientes não estão dispostos a devolver os 

medicamentos não vencidos ao saber que há chances de usá-los ou vende-los no futuro. 

Assim, os clientes devem receber incentivos para devolver os medicamentos (HUA et al. 

2016). 

Segundo Narayana et al. (2014), a jusante é relutante em retornar bons produtos e 

a ausência de um sistema de recuperação voluntária e redistribuição de medicamentos 

ajuda a inundar o mercado com produtos ao longo prazo. A gestão dos retornos é 

considerada uma carga de custo adicional à jusante. Os autores acham válido quatro 

aspectos: (1) o retorno de produtos como iniciativa social, que pode proteger o meio 
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ambiente e fornecer a setores carentes da sociedade; (2) a racionalização dos processos 

de devolução, melhorando os níveis de confiança e satisfação nos setores de distribuição 

e varejo; (3) o compartilhamento de custos referente a LR entre os membros da cadeia; e 

(4) uma LR mais responsiva envolvendo terceiros e regulamentos governamentais bem 

desenvolvidos. 

Xie e Breen (2012) projetaram uma CSF verde que reduz o desperdício e garante 

um descarte eficiente dos medicamentos. Esta pesquisa é baseada em revisão da literatura 

e em recursos secundários (legislações sobre o gerenciamento de resíduos farmacêuticos, 

pesquisas do Serviço Nacional de Saúde, entre outros órgãos). Os autores criaram uma 

rede de LR com o retorno de medicações do cliente para as farmácias que se 

responsabilizam a retorná-los aos seus respectivos fabricantes. Em seguida, sugeriram 

práticas ambientais do GVCS para cada um dos membros da CSF. 

Xie e Breen (2015) examinaram práticas de LR em hospitais para explorar a 

variância e a uniformidade desta atividade. Os resultados mostraram uma disparidade nos 

recursos utilizados para facilitar esse processo, por exemplo, a quantidade de pessoal 

envolvido na atividade de reciclagem e os tipos de tecnologia empregados, que inclui 

sistemas robotizados. 

Baseado neste contexto, as empresas farmacêuticas estão cada vez mais 

interessadas em otimizar suas CS para economizar custos e ganhar vantagem competitiva 

(SAVAGE et al., 2006). As CSFs vêm adotando práticas do GVCS em resposta às 

questões sustentáveis internacionais e vêm gerando desempenho ambiental, operacional 

e financeiro favorável para as respectivas empresas (VERMA e GANGELE, 2012). 
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No cenário internacional existem diversas iniciativas de políticas públicas e 

privadas voltadas para a destinação dos resíduos de medicamentos. Baseado nas 

informações da ANVISA (2013) e outros pesquisadores o Quadro 6 foi elaborado para 

resumir as iniciativas fora do Brasil. 

Quadro 6: Logística Reversa de Medicamentos em Outros Países 

Programa País Criação Detalhes 
Índice de 

reciclagem 

Assinde Itália 1979 

Farmácias e distribuidores que estejam em posse de medicamentos 

vencidos ou não utilizados fazem jus à exoneração das despesas de 

destruição e ao recebimento de indenizações que ficam a cargo das 

indústrias farmacêuticas e que variam segundo a classe do medicamento 
e o prazo de validade, com percentuais de 65% a 95% sobre os preços 

dos medicamentos ao público.  

6.000 ton. desde 

2003. Cerca de 

460 por ano.  

Cyclamed França 1993 

Obriga a indústria a eliminar todo resíduo de embalagens domésticas 

que coloca no mercado. São coletados exclusivamente resíduos 

provenientes dos domicílios e, sob nenhuma hipótese, resíduos 

hospitalares, de clínicas ou profissionais. Os medicamentos são 
incinerados e através do processo de incineração é gerada energia para 

8 mil residências. 

Em 2009, 

13.275 

toneladas 

ValorMed Portugal 2001 

Iniciativa dos stakeholders da indústria farmacêutica, com recursos 

advindos dos membros das associações farmacêuticas (farmácias, 

indústrias, distribuidores e importadores). O programa também conta 

com uma grande adesão das farmácias (98,5%). 

 630 ton. em 

2007. 

840 ton. em 2010. 

SIGRE Espanha 2002 

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos. O programa é 

financiado pela própria indústria farmacêutica com base no volume de 
vendas. 

 4000 ton. de 

medicamentos 
e embalagens 

em 2014. 

Apoteket AB  Suécia 2003 

Tem farmácias que funcionam como local de coleta com 100% dos 

estabelecimentos participando. Também participam clínicas, 

consultórios dentários e hospitais. 80% da população devolve os 

medicamentos de forma apropriada. Esse número tende a crescer com 
o crescimento da publicidade que evidencia os impactos ambientais 

causados pelos medicamentos descartados de forma inadequada. 

 1,2 ton./ano 

Return Unwanted 

Medicines 

(RUM) 

Austrália 1999 

São coletados lixo farmacêutico de 22 milhões de habitantes, com 

participação de 100% das farmácias com financiamento quase que 

exclusivo do governo federal contando ainda com um suporte limitado 

da indústria farmacêutica, voltado à coleta e à disposição final dos 
resíduos gerados. 

 500 ton./ano 

Post-Consumer 

Pharmaceutical 

Association 

(PCPSA) 

Canada 1996 

Esta associação, além de orientar o consumidor, se destina a aceitar dos 
usuários os medicamentos vencidos ou não utilizados, com exclusão de 

amostras grátis provenientes de consultórios. As iniciativas de 

gerenciamento de resíduos de medicamentos são regionais, de cada 

província. 

Não 

encontrado  

Take Back 

Program 
EUA  2003 

Os EUA não têm um programa nacional de coleta de medicamentos. O 

programa TAKE-BACK permite ao público levar medicamentos não 
utilizados para um local convencionado para o descarte adequado. 

Alguns estados como Washington, Maine, Florida; Washington, 

Illinois, Wisconsin, Califórnia e Ohio possuem esse programa. Existem 

cerca de 61 programas de take-back nos EUA. 

 Não 

encontrado  

Fonte: Adaptado de Anvisa 2013 

Alguns estudos de casos foram realizados sobre alguns programas de coletas ao 

redor do mundo. Ferrão et al. (2014) analisaram o impacto da gestão dos resíduos de 

embalagens no meio ambiente, o crescimento econômico e a criação de emprego do 

sistema de gestão em Portugal. Segundo os autores, em 2011 o programa SIGRE evitou 
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a emissão equivalente de 116 kt de CO2. Para cada euro de valor agregado gerado no 

SIGRE, 1,25€ são adicionados ao resto da economia (efeito multiplicador de 2,25). Os 

resultados obtidos fornecem apoio quantitativo à hipótese de que o levantamento da 

hierarquia de resíduos - do aterro para a reciclagem - cria empregos e aumenta a 

economia. 

No estudo de Defarges et al. (2011) foi questionado como as fontes poderiam ser 

reduzidas e qual a melhor forma de comunicação a ser adotada. Foi concluído que a 

continuação e intensificação das campanhas de sensibilização do público em geral para o 

regresso das unidades descartadas à farmácia seriam geridas pelo programa Cyclamed. 

A pesquisa de Dias-Ferreira et al. (2016) foi patrocinada pelo próprio programa 

Valormed de Portugal. O objetivo era fornecer uma visão da conscientização e práticas 

diárias dos cidadãos portugueses em relação aos resíduos farmacêuticos domésticos, com 

foco em vias de disposição, além de identificar e explorar as atitudes das pessoas e a 

percepção de risco, destacando barreiras para a eliminação adequada. 

Westerlund e Björk (2006) analisaram as práticas do programa Apoteket AB na 

Suécia. As tarefas mais importantes do Apoteket AB são fornecer medicamentos e 

informações sobre drogas para seus usuários a fim de criar um benefício máximo a um 

custo mínimo para cada paciente e sociedade, além de fornecer todas as drogas aprovadas 

para venda na Suécia e atender às despesas. O Apoteket AB, entre outras coisas, é 

responsável por: 

 Garantir um sistema nacional de distribuição de medicamentos; 

 Promover o uso racional de drogas; 

 Determinar a extensão e localização das farmácias e outros pontos de venda de drogas; 

 Estabelecer preços uniformes de medicamentos com prescrição vendidos ao público em 

geral em toda a Suécia; e 

 Oferecer informações e estatísticas farmacêuticas independentes do produtor de saúde 

sobre o consumo de drogas. 

É importante ressaltar que a criação desses programas está associada não só a uma 

questão social e ambiental, mas principalmente a uma questão política, na qual, leis e 

regulamentos foram criados pelo legislativo desses países de forma a incentivar e 

implementar o gerenciamento dos produtos farmacêuticos, para que organizações e 
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instituições lançassem iniciativas para programas de retorno de medicamentos de maneira 

segura, legal e benéfica ao meio ambiente (Silva e Martins, 2017). 

2.7. Um Panorama do Caso Brasileiro 

Segundo Interfarma (2016), em 2015 o Brasil ocupava a sétima posição no 

ranking do mercado farmacêutico. A estimativa é que em 2020 o país seja o 5.º do 

mercado mundial e alcance um gasto total anual de 1,4 trilhões de dólares com 

medicamentos. Apesar do alto gasto com medicamentos no quesito gasto com saúde, em 

2015 o Brasil ocupava a 13.ª posição. Segundo a ANVISA (2013), em 2012 o Brasil 

possuía mais de 70 mil farmácias para uma população de mais de 190 milhões habitantes. 

Ademais, estudos quantitativos realizados em diferentes cidades do Brasil evidenciam 

que a população não descarta de forma correta seus medicamentos (CHAVES et al., 2015; 

GASPARINI et al., 2011; VAZ et al., 2011). 

Existem programas e legislações para coleta de lixo médico doméstico em muitos 

países. Em alguns casos, os produtores de medicamentos e as farmácias pagam pela coleta 

e destruição do lixo médico doméstico, seguindo o princípio do "poluidor pagador". 

Porém, no Brasil, não existe legislação em matéria de recolhimento e destruição de 

resíduos domésticos. No entanto, o programa "Descarte Consciente", administrado pelo 

Serviço de Saúde do Brasil, lida com a coleta de lixo médico doméstico. Os 

medicamentos expirados/ não utilizados são coletados nas farmácias e a coleta não é 

obrigatória. O programa é financiado pela indústria farmacêutica e foram coletadas 22 

toneladas em 2013 (BARNETT-ITZHAKI et al. 2016). 

No Brasil, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é o instrumento com 

o princípio da responsabilidade do produtor que fornece orientação para um sistema LR 

que permite reduzir os impactos negativos de resíduos de medicamentos nos domicílios. 

Segundo o PNRS, vários estados e municípios possuem legislação própria (Lei n. º12.305, 

de 2 de agosto de 2010). O programa não aborda de forma diferenciada os medicamentos 

e também não existem especificações para a forma como deve ser feita a LR. Já no 

relatório da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) sobre “Logística 

Reversa para o setor de medicamentos”, é possível destacar algumas iniciativas brasileiras 

de coleta e transporte de resíduos de medicamentos. As iniciativas mostram a 

preocupação com o descarte por diversos elos da cadeia. Os programas mostram como 

característica em comum os pontos de recolhimento nas farmácias, para a partir destas 
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realizar o transporte para o destino final (incineração), sem considerar nenhum tipo de 

reuso ou reaproveitamento. Os custos envolvidos estão relacionados à coleta, transporte 

e destinação final, que são realizados por empresas especializadas (ANVISA, 2013). 

Silva e Martins (2017) estudaram a LR de pós-consumo de medicamentos em 

Goiânia. Os autores analisam o descarte de medicamentos e o impacto socioambiental 

gerado, vislumbrando a necessidade da criação de uma rede de LR de pós-consumo de 

medicamentos nos estabelecimentos de comercialização. Este artigo teve por objetivo 

conhecer o posicionamento e a dinâmica das farmácias que trabalham com LR; entender 

a posição das farmácias que não trabalham com LR; investigar o comportamento das 

pessoas com relação ao uso e ao descarte dos medicamentos; e estudar os impactos 

ambientais da não realização da coleta de resíduos de medicamentos. Ademais, ressaltam 

a importância de uma legislação que regulamente os processos de coleta e tratamento dos 

resíduos medicamentosos de forma a proteger o meio ambiente e a saúde pública. 

Silva e Martins (2017) realizaram um estudo de caso de 12 farmácias varejistas 

na cidade de Goiânia no Brasil. Foram entrevistados gerentes e farmacêuticos com o 

objetivo de analisar o conhecimento destes profissionais sobre as práticas de LR de 

medicamentos. Após isso, uma pesquisa quantitativa foi direcionada para o público geral 

(2% da população da cidade), utilizando um questionário com perguntas sobre o uso e o 

descarte de medicamentos. Os resultados do estudo de caso corroboram o resultado da 

pesquisa qualitativa. Segundo os autores, são escassas as práticas de LR de pós-consumo 

de medicamentos no país, o assunto é pouco conhecido pelas pessoas e pouco explorado 

por profissionais farmacêuticos. O assunto tem um potencial a ser explorado de forma a 

envolver simultaneamente a sustentabilidade ambiental e os aspectos econômicos e 

sociais. Faz-se necessário a criação de um sistema de gerenciamento adequado ao descarte 

de medicamentos gerados nas casas das pessoas, em conjunto com programas de 

sensibilização e educação que alertem as pessoas sobre o impacto ambiental gerado pelos 

resíduos medicamentosos no meio ambiente e sobre a forma correta de descarte dos 

medicamentos oriundos de sobras ou medicamentos vencidos. 

Segundo os estudos de Pereira et al. (2017) e Silva e Martins (2017), o caso 

brasileiro de desperdício de medicamentos domésticos é notável por possuir um grande 

número de farmácias (3,3: 10.000 farmácia / habitantes), além de hábitos de 

automedicação e nenhum programa nacional de retorno. A geração de desperdício de 

remédios domésticos é estimada em 56,6 g / per capita, ou 10.800 t / ano. A ausência de 
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LR leva a desafios ambientais e de saúde pública. Os autores mostram a necessidade um 

sistema LR para o desperdício de medicamentos domésticos no Brasil. Segundo Pereira 

et al. (2017), uma LR nacional para desperdício de medicamentos domésticos não é 

apenas importante para recuar e diminuir os efeitos da farmacopoluição, mas também 

pode ser usada como uma estratégia para entender por que e como está a geração de 

resíduos. A LR, o uso racional de medicamentos e melhores regulamentações podem 

reduzir o desperdício de medicamentos e economizar dinheiro. 

Mazzali et al. (2017) descrevem o perfil do farmacêutico brasileiro na logística de 

medicamentos. Segundo os autores, a necessidade de integrar serviços farmacêuticos ao 

sistema logístico gerou a necessidade de profissionais capacitados em sistemas de 

operação, fluxo de demandas, produtos farmacêuticos e gerenciamento de estoques, entre 

outros. Os autores concluem que há muitos farmacêuticos recém-formados com pouca 

experiência em logística e que demonstram pouco conhecimento de gestão farmacêutica. 

Estes estão apenas cumprindo a legislação, não se preocupando com a mercadoria, 

utilizando a desculpa de que os gerentes não querem esse tipo de serviço. 

2.8. Práticas de LR para a CSF Hospitalar 

Singh et al. (2016) identificaram a LR como um processo crítico que pode ajudar 

no desempenho da CSF. Na pesquisa de Hua et al. (2017) existe a prática de incentivo 

financeiro que estimula a jusante da cadeia a retornar uma quantidade de medicamentos 

indesejados baseado em um preço oferecido pela empresa responsável pela coleta 

(podendo esta ser um fabricante ou uma distribuidora). Segundo os autores, oferecer 

incentivos aos clientes pode motivá-los a informar as quantidades de medicamentos não 

desejados. Weraikat et al. (2016b) também analisaram a prática de incentivo aos clientes 

a fim de facilitar o retorno de sobras de medicamentos. O produtor pode revender esses 

medicamentos retornados em um mercado subsidiário a um preço inferior e doá-los para 

países em desenvolvimento e se beneficiar de deduções fiscais. Medicamentos com 

validade inferior ou igual a um ano são descartados em locais adequados fornecidos pelo 

governo.  

Hua et al. (2016) utilizam como práticas: subsídio do governo, investimento 

publicitário e a taxa de coleta e de descarte de medicamentos vencidos. Neste caso, o 

produtor escolhe varejistas para coletar medicamentos indesejados e paga-os com taxas, 

os medicamentos são transportados para o reciclador e classificados de acordo com as 
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datas de expiração. Medicamentos que ainda possuem bastante tempo de vida e partes 

recuperáveis dos medicamentos com pouco tempo de vida são enviados ao produtor; o 

restante é enviado para os locais de descarte. O produtor revende medicamentos 

retornados em mercados regulamentados pelo governo ou doa para o governo visando 

uma dedução fiscal. Quando os medicamentos são enviados para os locais de descarte do 

governo, o produtor deve pagar taxas de descarte. O governo supervisiona todas as 

atividades de toda CSR (proibição de reciclagens, revenda de medicamentos e garantia 

de que as partes prejudiciais dos medicamentos sejam descartadas adequadamente) e faz 

políticas relativas (subsídio, penalidade e investimento publicitário e apoio das atividades 

de reciclagem). Silva e Martins (2017) também ressaltam a importância de uma legislação 

que regulamente os processos de coleta e tratamento dos resíduos medicamentosos de 

forma a proteger o meio ambiente e a saúde pública. 

Conforme Xie e Breen (2015), alguns medicamentos dentro da farmácia do 

hospital, uma vez recuperados da CS interna, antes do final da vida de prateleira, podem 

ser devolvidos ao estoque e reimplantados para uso antes da obsolescência. Esses 

produtos podem ter um valor econômico e uma "segunda chance de uso", em oposição a 

uma "segunda vida" por meio da remanufatura. 

Narayana, et al. (2014) sugerem que a indústria farmacêutica deve melhorar sua 

compreensão das necessidades do mercado, a fim de evitar um excesso de medicamentos 

desnecessários. Além disso, afirmam que os decisores políticos devem conceber os 

controles de preços com o objetivo de promover a produção de medicamentos úteis, 

mantendo a concorrência e a venda eficiente de medicamentos de baixo custo no mercado; 

e que os esforços de marketing devem promover marcas equivalentes, educando 

eticamente os prestadores de cuidados de saúde e os consumidores sobre eles.  

Xie e Breen (2014) fazem recomendações para melhorias através do 

benchmarking com o sistema de LR de resíduos domésticos de baterias. Segundo os 

autores, o sistema de LR de baterias é estruturado e eficaz, com um envolvimento ativo 

das partes interessadas, por isso é um excelente comparador para práticas de LR de 

remédios usados. Os autores recomendam que práticas como a recaptura do valor do 

produto, as abordagens de processamento revisadas, a cooperação e fiscalização do 

sistema, as motivações e projeto de facilitação do sistema sejam empregadas. 
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Xie e Breen (2012) projetaram uma CSF verde para farmácias comunitárias do 

Reino Unido capaz de reduzir o desperdício e garantir um descarte eficiente do 

desperdício inevitável. Os autores criaram uma rede de LR para a CSF com retorno da 

medicação do cliente para as farmácias que se responsabilizam a retorná-lo aos 

fabricantes.  Em seguida, sugeriram que a CSF adote práticas ambientais do GVCS. Por 

fim são recomendadas tais práticas a cada um dos participantes da cadeia. 

De Campos et al (2017) concluem em sua pesquisa que existe uma evolução das 

práticas, desde avaliações financeiras e práticas gerenciais, até soluções matemáticas e 

tecnológicas. As práticas operacionais são amplamente implementadas, como recall de 

produtos, gerenciamento de resíduos, tratamento de efluentes, reutilização, reciclagem, 

doação, incineração, entre outros. Em relação às práticas estratégicas e de tomada de 

decisão, encontraram preços compartilhados, gestão de relacionamento, definição de 

responsabilidade, programas comunitários, incentivos governamentais, práticas verdes, 

treinamento de pessoal, parcerias, entre outros. Além disso, constataram que as práticas 

tecnológicas ainda são escassas e limitadas ao uso de identificação por rádio frequência 

e soluções de previsão de demanda. 

Com relação a produtos em FdV e em FdU, Xie e Breen (2014) propõem que os 

produtos com valor residual têm maior probabilidade de entrar nos fluxos reversos de um 

sistema LR. Produtos em FdU podem ser diretamente reutilizados ou revendidos, 

enquanto há uma ordem de opções favoráveis de recuperação de recursos para aqueles 

considerados como em fim de vida: reutilização, remanufatura, recuperação de peças e 

reciclagem de materiais. As opções de recuperação são mais simples e mais diretas para 

retornos de FdU em comparação com produtos em FdV. Segundo os autores, para 

produtos farmacêuticos, a recuperação dos componentes químicos é zero. 

As práticas que foram vistas no Quadro 4 de Campos et al. (2017) são pertencentes 

a diferentes membros da cadeia. Como o presente trabalho tem foco no ambiente 

hospitalar, foi necessário a montagem de um novo quadro com práticas capazes de serem 

empregadas ao setor hospitalar. O Quadro 7 mostra as práticas identificadas na literatura 

que podem ser aplicadas internamente em hospitais e também práticas externas que 

podem ajudar o descarte dos medicamentos. 
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Quadro7: Práticas RL para o setor Hospitalar 

Práticas 
Interna / 

Externa 

FdV ou 

FdU 
Autores Comentário dos Autores 

Envio a 

Incineração / 

Aterro 

Interna FdV 

De Campos et al. (2017); 
Hua, et al.  (2016); 

Silva e Martins (2017); 

Xie e Breen. (2014); 

Narayana (2014). 

Prática mais utilizada e também exigida em legislação brasileira. 

Plano de Gestão 

de Resíduos 

Interna / 

Externa 
FdV 

De Campos et al. 

(2017);  

Concentra-se na coleta e tratamento de resíduos que não têm outro 

uso, o que inclui a incineração tradicional de produtos em FdV. 

 Xie e Breen (2014); 
Plano para Reduzir, Reutilizar e Descartar Adequadamente por 

meio de incineração e aterro 

Xie e Breen (2012) 
Meta de Redução, geração e descarte de resíduos; Separação dos 

custos atribuídos; Acompanhamento dos Níveis de Desperdício 

Educação 

Profissional 

Interna / 

Externa 

FdV ou 

FdU 

De Campos et al. (2017);  

Da Silva et al (2017); 

Xie e Breen (2014); 
Xie e Breen (2012). 

Programas de sensibilização e educação que alertem as pessoas 

sobre o impacto ambiental gerado pelos resíduos medicamentosos 

no meio ambiente e sobre a forma correta de descarte dos 
medicamentos oriundos de sobras ou medicamentos vencidos. 

Incentivos e 
Políticas 

governamentais 

Externa 
FdV ou 

FdU 

De Campos et al. (2017); 
Narayana, et al. (2014); 

Silva e Martins (2017); 

Hua, et al.  (2016).  

As regulamentações e a supervisão dos governos têm uma 

influência crucial na tomada de decisões da CSF farmacêutica. 

Incentivo 
Financeiro 

Externa FdU 
Hua et al. (2017); 

Weraikat, et al. (2016b) 
O produtor paga um varejista para coletar medicamentos nas 

zonas de clientes. 

Reutilização de 

Medicamentos 

Interna / 

Externa 
FdU 

De Campos et al. (2017);   Operação relacionadas a produtos em fim de uso. 

Hua, et al.  (2016); 
Medicação oriunda de: pacientes que se recuperam antes que 

todos os medicamentos tenham sido tomados; terapias 

interrompidas ou alteradas; óbito dos pacientes; e outros. 

Weraikat, et al. 

(2016b);  

Se forem devolvidos ao produtor farmacêutico antes de expirarem, 

podem ser vendidos a preços subsidiados. 

Doação de 
Medicamentos 

Interna / 
Externa 

FdV ou 
FdU 

De Campos et al. (2017);   Operações relacionadas a produtos em fim de uso. 

Hua, et al.  (2016); 
Os medicamentos recolhidos são transportados para o reciclador e 

classificados de acordo com as datas de expiração. 

Weraikat, et al. (2016b);  
Se forem devolvidos ao produtor farmacêutico antes de expirarem, 

podem ser doados em países subdesenvolvidos. 

Compartilhamento 

de Informação 

Interna / 

Externa 
FdU 

Weraikat, et al. (2016b); 

Narayana, et al. (2014); 

Lainez (2012); 
 Kumar et al (2009) 

Informações precisas de inventário reduzem os custos ao facilitar 

as atividades internas e externas de membros envolvidos no 

processo de LR. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Quadro 7, foram incluídas apenas práticas mencionadas por mais de um autor. 

Além disso, o quadro também foi dividido entre práticas destinadas a produtos em Fim 

de Vida (FdV) e produtos em Fim de Uso (FdU). Conforme De Campos et al. (2017), 

Gerenciamento de Resíduos difere de LR. O Gerenciamento de Resíduos concentra-se na 

coleta e tratamento de produtos residuais que não têm outro uso (FdV), o que incluiria a 

incineração de produtos. Por outro lado, o conceito LR concentra-se na adição de valor a 

um produto a ser recuperado, conforme indicado nos produtos em FdU, que podem ser 

reutilizados e onde o usuário tem a oportunidade de devolver o produto. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta seção é responsável por definir o método e abordar as etapas que foram 

seguidas para atingir os objetivos da pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa foi 

estruturado conforme na Figura 2. 

Figura 2 – Estrutura da Pesquisa 

Fonte: Elaborada pelo autor 

A Figura 2 possui 5 etapas, sendo que as duas primeiras já foram apresentadas 

neste estudo. Uma explicação das próximas etapas pode ser vista no Quadro 8. 

Quadro 8: Procedimentos Metodológicos 

Etapa Por quê? Como? 

Pesquisa Exploratória 
Inicial 

Habituação ao Tema Pesquisa bibliométrica nas bases de 
dados WoS e Scopus 

Extração de Práticas da 
Literatura 

Base para questionário Extração da literatura 

Entrevista com 
Especialistas 

Conhecimento do ambiente 
explorado 

Entrevista Estruturada 

Aplicação de Método 
AHP 

Decisão dos especialistas das suas 
prioridades 

Comparação par a par das práticas 

Análise e Discussão dos 
Resultados 

Comparação das respostas da coleta 
de dados 

Confronto das respostas dos 
especialistas e da literatura. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Com relação às características deste estudo, é esperado que qualquer estudo 

empírico se caracterize como sendo um estudo exploratório (YIN, 2001).  Assim, esta 

pesquisa busca analisar e avaliar um objeto/conceito pouco explorado juntamente com 

seu funcionamento dentro de um estudo empírico. Segundo Yin (2001), o caso 

exploratório deve ser precedido por afirmações sobre: i) o que será explorado; ii) o 

INTRODUÇÃO 

1. Contexto do Problema 

2. Problema de Pesquisa 

3. Objetivo da Pesquisa 

4. Descrição Sucinta do Método 

5. Relevância e Justificativa da Pesquisa 

6. Limitações da Pesquisa 

7. Estrutura do Trabalho 

REFERENCIAL TEÓRICO 

1. Cadeia de Suprimentos; 

2. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos; 

3. Gestão Verde da Cadeia de Suprimentos; 

4. Logística reversa; 

5. Cadeia de Suprimentos Farmacêutica; 

6. LR na Cadeia de Suprimentos Farmacêutica; 

7. Panorama brasileiro da Cadeia de 

Suprimentos Farmacêutica; 

8. Práticas de LR para a CSF hospitalar. 

 
METODOLOGIA 

1. Pesquisa Exploratória Inicial 

2. Extração de Práticas da Literatura 

3. Entrevista com Especialistas 

4. Aplicação do Método AHP 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

1. Perfil dos hospitais e Farmacêuticos 

2. Análise AHP 

3. Discussão dos Resultados 

 

CONCLUSÃO 

1. Verificação dos Objetivos 

2. Sugestões de Pesquisas Futuras 
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propósito da exploração e; iii) os critérios através dos quais se julgará a exploração como 

bem-sucedida. Estudos de caso combinam métodos de coleta de dados, como arquivos, 

entrevistas, questionários e observações. A evidência pode ser qualitativa (por exemplo, 

palavras), quantitativa (por exemplo, números) ou ambas (EISENHARDT, 1989). 

A pesquisa de casos enriquece a teoria por meio da pesquisa de campo e sendo 

expostos os reais problemas desenvolvendo novas teorias e idéias, além de também ser 

usada para testes e refinamentos teóricos (VOSS, et al., 2002). A teoria desenvolvida a 

partir da pesquisa de estudo de caso terá pontos fortes importantes como novidade, 

testabilidade e validade empírica ambas (EISENHARDT, 1989).  

Segundo Yin (2001), resultados empíricos podem ser considerados fortes se dois 

ou mais casos sustentam a mesma teoria. Segundo o autor, os critérios adotados em 

relação ao tamanho da amostragem se tornam irrelevantes e se deve pensar nessa decisão 

como um reflexo do número de replicações de caso que o autor gostaria de ter em seu 

estudo. Ainda segundo o autor, o estudo de caso único ou de casos múltiplos permanece 

dentro da mesma estrutura metodológica. 

Na medida em que um trabalho procura saber que práticas são empregadas ele tem 

caráter qualitativo e exploratório (XIE e BREEN 2015). A presente pesquisa visa também 

explicar os fenômenos dos casos explorados. A pesquisa explicativa visa identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos e aprofunda o 

conhecimento da realidade pois explica o porquê das coisas (KAUARK, 2010). O estudo 

de caso geralmente se concentra em fornecer explicações e usar a descrição detalhada 

para comprovar as deduções do pesquisador (MCCUTCHEON e MEREDITH, 1993). 

Os estudos de administração e teoria organizacional têm-se caracterizado a partir 

de instrumentos cujos elementos são de natureza qualitativa e pouco passível de 

mensuração (TEIXEIRA, 2003). O presente estudo tem a intenção de promover o 

entendimento de um sistema que, segundo Graebner et al. (2012), é uma das utilidades 

da pesquisa qualitativa. Graebner et. al. (2012) afirmam não haver receita para pesquisas 

qualitativas. Os autores afirmam haver muitos livros sobre métodos qualitativos que 

seguem um certo padrão: i) listar um conjunto de características do trabalho; ii) incluir 

uma teoria nascente; iii) incluir um cenário natural; iv) incluir uma abordagem analítica 

indutiva, construtivista, relativista ou interpretativa; v) a aceitação do viés dos 

pesquisadores; e vi) o interesse pelo comportamento comum ou cotidiano. 
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3.1. Pesquisa Exploratória Inicial 

Primeiro, uma pesquisa exploratória inicial sobre os problemas e o gerenciamento 

da CSF foi realizada. Verificou-se que pesquisas em Cadeia de Suprimentos 

Farmacêuticas com o tema Logística Reversa é realmente escasso uma vez que apenas 

oito artigos foram identificados (seguindo os padrões de pesquisa que serão explicados a 

seguir). 

É essencial saber quais bancos de dados são eficientes e objetivos para pesquisas 

bibliográficas. A Web of Science (WoS) e a Scopus, além de serem extensas base de 

dados, classificam as revistas em termos de produtividade por meio do total de citações 

recebidas. As informações fornecidas por esses bancos de dados especificam os 

periódicos ativos na cobertura de pesquisas atuais e relevantes, além de ajudarem na 

formação de potenciais campos de pesquisa. A intensa competição entre esses bancos de 

dados motivou os pesquisadores a compará-los para identificar suas semelhanças e 

diferenças. Várias pesquisas comparam esses bancos de dados de diferentes aspectos 

(CHADEGANI, et al. 2013). 

A WoS e a Scopus são as duas principais bases de dados usadas para classificar 

os periódicos em termos de produtividade por meio das citações recebidas. Ambas as 

bases são baseadas em certos princípios para cobrir periódicos importantes e seletivos em 

todos os campos do conhecimento. As informações geradas por essas duas bases de dados 

indicam os periódicos que atuam na cobertura de pesquisas relevantes e atuais, bem como 

influentes na formação de futuros campos de pesquisa (ABRIZAH et al. 2012). 

Assim, essa pesquisa contou com uma revisão da literatura em artigos científicos 

de duas bases de dados: i) Web of Science (WoS) e ii) Scopus. Ambas cobrem a maioria 

dos campos científicos. A WoS dominou o campo de referência acadêmica, 

principalmente por meio do lançamento anual do fator de impacto da revista, uma 

ferramenta para avaliar a importância e a influência de fatores específicos das publicações 

(FALAGAS et al. 2008). A maioria das análises bibliométricas tem em comum suas 

fontes de dados o WoS e a Scopus (MONGEON e PAUL-HUS, 2015). 

Nesta pesquisa exploratória foram analisados artigos publicados nos últimos 16 

anos (de 2002 a 2018) com a string “pharmaceutical supply chain*” and management 

no campo pesquisa básica. O coringa (*) foi utilizado para poder englobar os trabalhos 

que utilizam a palavra “chains”. A seleção dos artigos para esta pesquisa foi realizada em 
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cinco passos conforme a Quadro 9. A pesquisa utilizou o software StArt para importação 

dos arquivos bibtext extraídos das bases. 

Quadro 9: Procedimentos Bibliométricos 

Etapa Ambiente 

1) Pesquisa na máquina de busca: “pharmaceutical 

supply chain*” and management 

Base de 

Dados 

2) Importação dos arquivos bibtext StArt 

3) Seleção de artigos – Leitura do Resumo StArt 

4) Seleção para extração – Leitura da Introdução StArt 

5) Seleção para leitura integral StArt 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A coleta dos artigos foi realizada no dia 15 de janeiro de 2019, por meio de 

“pesquisa simples” em cada uma das bases. Foram filtrados apenas artigos científicos e 

não foi utilizado filtro com relação a artigos antigos por se tratar de um tema recente - o 

artigo mais antigo encontrado nas bases foi de 2003.  

Após essa primeira pesquisa foi possível habituar-se ao tema e constatar a escassa 

literatura sobre LR no campo das CSFs. Assim, deu-se início a uma pesquisa mais a fundo 

sobre LR, CSR e GVCS dentro das CSFs para compor uma revisão da literatura na qual 

foi possível atingir o primeiro objetivo da pesquisa (identificar as práticas de LR de 

medicamentos existentes na literatura), seguindo assim para a estruturação da pesquisa 

de campo. 

3.2. Entrevista com Especialistas 

Para atingir aos dois próximos objetivos da pesquisa (ii. Verificar quais as 

dificuldades encontradas na LR de medicamentos das farmácias hospitalares; iii. 

Verificar quais práticas de LR são empregadas aos medicamentos das farmácias 

hospitalares), serão entrevistados os responsáveis pelo descarte de medicamentos de 

hospitais de três cidades do Vale do Paraíba Fluminense do estado do Rio de Janeiro – 

Volta Redonda, Barra Mansa e Resende –, entre eles, hospitais particulares, públicos e 

misto.  

Primeiro, algumas informações básicas foram coletadas dos entrevistados, a fim 

de se conhecer o perfil do responsável e do hospital e também de fazer uma comparação 

entre os hospitais. A relação de informações que foram solicitadas pode ser observada no 

Quadro 10. Como pode ser observado no quadro, o segundo objetivo da pesquisa é 
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alcançado através desta coleta de informações (verificar quais são as dificuldades 

encontradas na LR de medicamentos das farmácias hospitalares). 

Quadro 10: Informações Coletadas 
Informações do 
entrevistado 

Idade 
Formação 

Tempo de Serviço 

Informações do 

Hospital 

Número de Leitos 

Número de Atendimentos 

Número de Funcionários 

Número de Farmácias 
Volume de Compra de Medicamentos (R$) 

Informações sobre o 
processo de descarte 

Quantidade de medicamentos descartados (Kg) 
Número de Funcionários envolvidos no processo de descarte 

Dificuldades encontradas no processo 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Em seguida, o Quadro 7 foi apresentado aos entrevistados. Na apresentação do 

Quadro 7, foi explicado aos entrevistados que as práticas nele inclusas foram extraídas de 

uma seleção de artigos internacionais. Cada prática do quadro foi explicada aos 

entrevistados, juntamente com a leitura dos comentários dos autores conforme descrito 

no próprio quadro. Foi explicado que algumas práticas eram de exclusiva operação do 

hospital (práticas internas) e outra que dependiam da ação de figuras externas ao hospital, 

como fornecedores, fabricantes e governo (práticas externas). Foi explicado também a 

diferença entre medicamentos em FdV e em FdU. Os entrevistados receberam uma 

explicação sobre o motivo e a importância de segregar as práticas dessa maneira. 

Conforme a explicação era conduzida, o entrevistado identificava quais práticas são 

utilizadas. Assim, por meio desta etapa, atingiu-se ao terceiro objetivo da pesquisa 

(verificar quais são as práticas de LR empregadas aos medicamentos das farmácias 

hospitalares). 

3.3. Método do AHP 

Com objetivo de hierarquizar quais práticas podem melhorar a LR de 

medicamentos, foi utilizado o método AHP. O AHP não apenas identifica a alternativa 

mais importante, mas também a preferência por cada alternativa para cada tomador de 

decisão. Portanto, usar o AHP para analisar o processo de tomada de decisão resulta em 

um esclarecimento preciso da preferência por alternativas (SATO, 2004). 

Segundo Saaty (2003) é um método de compor prioridades. É uma teoria de 

medição através de comparações pareadas e se baseia nos julgamentos de especialistas 

para obter escalas de prioridade. As comparações são feitas usando uma escala de 

julgamentos que representa, quanto mais um elemento domina outro em relação a um 
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determinado atributo (SAATY, 2008). Os julgamentos individuais podem ser agregados 

de diferentes maneiras. Existem critérios clássicos para agregar julgamentos (como reunir 

a todos em um lugar para chegar a um consenso) e também a agregação de julgamentos 

individuais (AIJ) e a agregação de prioridades individuais (AIP). A escolha do método 

depende se o grupo atua em conjunto como uma unidade (AIJ); ou se como indivíduos 

separados (AIP) (FORMAN e PENIWARI, 1998). 

Na AIP é utilizada quando os indivíduos possuem perspectivas diferentes em 

relação a valores e objetivos e são combinados para compor um vetor de prioridade geral. 

Usa-se geralmente com indivíduos de diferentes organizações ou diferentes áreas da 

mesma organização; calcula-se a prioridade de cada julgamento e agrega-se o valor das 

prioridades numa matriz (esta agregação pode ser com média geométrica ou aritmética, a 

maioria dos autores prefere geométrica) (FORMAN e PENIWARI, 1998). 

A AIJ é usada quando os julgamentos de indivíduos, realizados individualmente, 

são reunidos para compor um julgamento geral. Geralmente utiliza-se com indivíduos da 

mesma organização com os mesmos conhecimentos e experiências. Com um número 

maior de entrevistados dificilmente se chegar a um consenso. Assim, calcula-se a média 

geométrica dos julgamentos para cada par que vai ser comparado e agrega-se o valor da 

média geométrica dos julgamentos numa matriz (FORMAN e PENIWARI, 1998). 

No presente estudo as entrevistas foram feitas individualmente com cada 

participante que respectivamente representava uma única empresa, porém ocupam o 

mesmo cargo em cada uma das instituições. 

Dentro do escopo das CSFs, Elleuch et al. (2014), ao realizarem um estudo sobre 

os riscos no gerenciamento da CSF de um hospital, utilizaram o AHP para avaliar cenários 

de gerenciamento de risco. Os gerentes do hospital foram solicitados a realizar uma 

classificação dos cenários com base na escala Saaty e também tiveram que realizar 

comparações de pares. Jaberidoost et al. (2015) e Raka e Liangrokapart (2017), também 

realizaram estudos sobre gerenciamento de risco na CSF. Porém, Jaberidoost et al. (2015) 

utilizaram o AHP para priorizar as funções na cadeia e obtiveram como resultado a 

constatação de que o gerenciamento financeiro e de suprimentos são os maiores desafios 

da CSF. Raka e Liangrokapart (2017) utilizaram o AHP para priorizar fatores de risco, 

revelando que o critério mais importante é o risco regulatório, seguido por risco de 

informações, risco operacional, risco financeiro e risco intelectual. 



53 
 

Fora do escopo de Gerenciamento de Riscos, Mehralian et al. (2017) utilizaram o 

AHP para identificar e priorizar os fatores que afetam a coordenação da CSF. Estes fatores 

eram compostos por seis critérios e 26 subcritérios. Os resultados mostraram que, dentre 

esses fatores, a estrutura organizacional é percebida como o fator mais importante, 

seguido pela tecnologia da informação, relacionamento e tomada de decisão, 

compreensão mútua, comprometimento gerencial e assuntos regulatórios. 

Conforme Saaty (2008), para tomar uma decisão de maneira organizada para gerar 

prioridades, precisamos decompor o método em quatro etapas. As mesmas etapas também 

foram utilizadas nos estudos de Mehralian et al. (2017), Jaberidoost et al. (2015), Raka e 

Liangrokapart (2017) e Elleuch et al. (2014). As quatro etapas são descritas a seguir. 

3.3.1. Definição do Problema 

O presente estudo buscou identificar as práticas que poderiam melhorar o processo 

de LR de medicamentos em hospitais; assim, o problema/pergunta de pesquisa será 

também o problema utilizado no método AHP. Além disso, também será apresentada aos 

entrevistados como objetivo da pesquisa a seguinte pergunta: Quais práticas são capazes 

de melhorar a LR de medicamentos em hospitais? 

3.3.2. Representação Hierárquica 

Saaty (2008) orienta que se estruture a hierarquia de decisão a partir do topo com 

o objetivo da decisão, depois os objetivos de uma perspectiva ampla, passando pelos 

níveis intermediários (critérios dos quais os elementos subsequentes dependem) até o 

nível mais baixo (que geralmente é um conjunto de alternativas). Segundo Mehralian et 

al. (2017), os critérios podem ser considerados como opções estratégicas para alcançar o 

objetivo.  Assim, com base na compilação de indicadores do Quadro 7 e também no 

problema mencionado no item anterior, a Figura 3 mostra a estrutura hierárquica da 

metodologia. 

Na estrutura hierárquica todos critérios têm pesos. No caso da Figura 3, o critério 

de primeiro nível da estrutura é “Práticas para produtos em FdV” e “Prática para produtos 

em FdU”. Como são coisas diferentes que não concorrem entre si, cada um recebera peso 

0,5. O segundo nível (critério) é com relação a práticas “Externa” e “Interna” que será 

julgada pelos especialistas. 
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Figura 3: Estrutura AHP 

Quais práticas são capazes de melhorar a Logística Reversa de medicamentos em hospitais? 

     

Práticas para produtos em FdV  Prática para produtos em FdU 

     

Externa Interna  Externa Interna 

Plano de Gestão de 

Resíduos 

Externo 

Plano de Gestão de 

Resíduos 

Interno  

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

Reutilização de 

Medicamentos 
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Profissional 
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Profissional 

Interna  

Educação 

Profissional 
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Incentivos e 

Políticas 
governamentais 

Envio a Incineração 

/ Aterro 
 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

Doação de 

Medicamentos Interno 

   

Incentivos e 
Políticas 

governamentais 

Compartilhamento de 
Informação 

   

Incentivo 

Financeiro  

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 3 foi apresentada aos entrevistados juntamente com uma explicação de 

cada prática para que os mesmos pudessem identificar quais práticas utilizam. Ademais, 

serviu também para que os mesmos entendessem melhor a metodologia utilizada.  

3.3.3. Matriz de Pares 

Nesta etapa, cada elemento em um nível superior é usado para comparar os 

elementos no nível imediatamente abaixo com relação a ele, formando um conjunto de 

matrizes de comparação entre pares (SAATY, 2008). Aqui se tem a coleta de dados para 

o alcance do objetivo. 

Uma equipe de especialistas é convidada a atribuir comparações de pares aos 

critérios e aos subcritérios usados na hierarquia. No presente estudo os especialistas são 

os farmacêuticos de cada hospital por serem os responsáveis pelo descarte de 

medicamentos. Esta etapa do AHP se refere à importância relativa dos critérios, fazendo 

uma comparação com cada elemento e julgando o grau de importância de um com relação 

ao outro; por exemplo: o critério i é comparado com o critério j (onde i é considerado 

pelo menos tão importante quanto j) (MEHRALIAN et al. 2017). 

Para fazer comparações, precisa-se de uma escala de números que indique quantas 

vezes mais importante é um elemento em relação ao outro elemento, e em relação ao 

critério ou propriedade com o qual eles são comparados (SAATY, 2008). Nesta etapa, os 

especialistas passaram por uma orientação sobre o método utilizado e foram orientados 

acerca do momento de julgamento pelo pesquisador. Nesta etapa foi utilizada a escala 
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Saaty (Quadro 11) para atribuição de pesos na análise de pares. Neste momento, o 

respondente era instruído sobre a escala para que pudesse atribuir adequadamente um 

peso para cada par de comparação. 

Quadro 11: Escala Saaty 
Escala 

Numérica 

Escala 

Conceitual 
Descrição 

1 Igual Os dois elementos comparados contribuem igualmente para o objetivo 

3 Moderada O elemento comparado é ligeiramente importante ao outro. 

5 Forte A experiência e o julgamento favorecem fortemente o elemento em relação ao outro. 

7 Muito Forte O elemento é muito mais forte em comparação ao outro.  

9 Absoluta O elemento comparado possui o mais alto nível de evidência possível a seu favor. 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários entre dois julgamentos, utilizados quando o decisor sentir dificuldade ao escolher 

entre dois graus de importâncias adjacentes. 

Fonte: Saaty, 2008 

Como o objetivo do trabalho é identificar quais práticas podem melhorar a LR de 

medicamentos, foram excluídas das comparações as práticas já utilizadas, sobrando assim 

apenas as práticas não existentes que sejam capazes de melhorar a LR existente. Feita a 

comparação par a par, os próximos dois passos serão: i) estimar os pesos relativos dos 

elementos de decisão em cada nível de hierarquia; ii) avaliar a consistência da 

comparação por pares para validar os resultados. 

3.3.4. Ponderação das Prioridades  

Uma das maneiras de se estimar os pesos, é realizando uma normalização das 

matrizes. Para tal, soma-se os valores das colunas e divide-se cada elemento pela soma 

de sua coluna, gerando assim uma nova matriz. A média de cada uma das linhas da matriz 

normalizada é o peso (prioridade) de cada uma das alternativas e seus valores vão de 0 a 

1 (SAATY, 2008; MEHRALIAN et al., 2017). Conforme Ishizaka e Labib, (2011), a 

definição da prioridade pode ser dada por três passos: i) soma dos elementos de cada 

coluna; ii) divisão de cada valor pela soma de sua coluna; e iii) média da linha da nova 

matriz. A Figura 4 ilustra um exemplo de cálculo de prioridade. 

Figura 4: Cálculo de Prioridade 
Comparação Paritária Prática 1 Prática 2 Prática 3 

 

 

Prática 1 1 1/2 3  

Prática 2 2 1 4  

Prática 3 1/3 1/4 1  

SOMA (Passo 1) 3,33 1,75 8 Prioridade 
Relativa (Média) 

(Passo 3) 

 

Matriz Normalizada* (Passo 2) Prática 1 Prática 2 Prática 3 

Prática 1  0,30   0,29   0,38   0,32  

Prática 2  0,60   0,57   0,50   0,56  

Prática 3  0,10   0,14   0,13   0,12  
*Elementos divididos pela soma das colunas  

Fonte: Adaptado de Ishizaka e Labib (2011) 
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3.3.5. Teste de Consistência 

Como os participantes muitas vezes são inconsistentes em responder perguntas, 

uma das tarefas importantes do AHP é medir o nível de consistência do vetor estimado 

(MEHRALIAN et al., 2017). Para que se faça a avaliação da consistência dos julgamentos 

é necessário calcular a Relação de Consistência (RC). Para se chegar a RC, é preciso 

calcular o Vetor Peso, o Vetor Consistência e o Índice de Consistência (IC). 

Para isto calculou-se da seguinte maneira, em primeiro lugar, calculou-se o Vetor 

Peso de cada elemento a partir da matriz normalizada. Para isso, multiplica-se cada um 

dos elementos da matriz original pela Prioridade Relativa de cada elemento. A soma das 

linhas dessa terceira nova matriz será o Vetor Peso (SAATY, 2008; MEHRALIAN et al., 

2017). O cálculo do Vetor Peso é ilustrado na Figura 5. 

Figura 5: Cálculo do Vetor Peso 
 Obtenção do Peso Relativo 

 
Vetor Peso 

(Soma)  Prática 1 Prática 2 Prática 3 

Prática 1  0,32   0,28   0,37    0,97  
Prática 2  0,64   0,56   0,49    1,69  
Prática 3  0,11   0,14   0,12    0,37  

Fonte: Adaptado de Mehralian et al. (2017) 

Em segundo lugar, após o cálculo do Vetor Peso, calcula-se o Vetor Consistência. 

Esse vetor é a média de todos os quocientes das divisões do Vetor Peso de cada item pela 

Prioridade Relativa de cada um. 

Calculado o Vetor Consistência é preciso calcular o Índice de Consistência (IC). 

Para isso, é subtraído do Vetor Consistência o número de elementos da matriz (n) e 

dividido pelo número de elementos da matriz menos um (n-1) (SAATY, 2008). 

Tendo calculado o IC, o último passo é calcular a Relação de Consistência (RC) 

dividindo-se o IC pelo Índice de Consistência Aleatório (ICA). O ICA é um número 

conhecido obtido de um grande número de execuções de simulação e varia dependendo 

do número de elementos da matriz (n) (MEHRALIAN et al., 2017). A Tabela 1 lista os 

valores do ICA para diferentes tamanhos de matriz (SAATY, 2008). 

Tabela 1: Índice de Consistência Aleatório 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ICA 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,4 1,45 1,49 

Fonte: Saaty (2008) 



57 
 

A Figura 6 ilustra o cálculo do Vetor Consistência, do Índice de Consistência e da 

Relação de Consistência mencionados anteriormente. 

Figura 6: Verificação da Consistência 
VETOR CONSISTÊNCIA 

Divisão do vetor peso pela prioridade relativa 

Prática 1  2,90  

Prática 2  3,04  

Prática 3  2,95  

MÉDIA 2,96 

  

ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (IC) 

(Média – n) / (n-1) = -0,019 

 

RELAÇÃO DE CONSISTÊNCIA (RC) 

IC / ACI = -0,032247765 

Fonte: Adaptado de Mehralian et al. (2017) 

O exemplo mostra uma inconsistência de 3,2%. Conforme Saaty (2008) o máximo 

aceitável é de 10% para n=5 ou mais elementos. Para n=4 é 8% e para n=3 é 5%. Se a 

matriz exceder esses valores é necessário melhorar a consistência modificando alguns 

julgamentos. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesse tópico serão apresentados: os resultados da pesquisa bibliométrica; o perfil 

dos entrevistados; o perfil dos hospitais; as práticas já utilizadas pelos hospitais 

estudados; e a Análise AHP realizada. 

4.1. Resultados do Estudo Bibliométrico 

A pesquisa bibliométrica realizada conforme a descrição na seção anterior 

resultou em total de 98 artigos julgados como pertinentes. As etapas da pesquisa bem 

como o resultado de cada etapa podem ser vistas no Quadro 13. 

Quadro 12: Procedimentos Bibliométricos 

Etapa Resultado 

1) Pesquisa na máquina de busca: “pharmaceuical 

supply chain*” and management 

WoS: 61 Artigos 

Scopus: 87 Artigos 

Total: 148 Artigos 

2) Importação dos arquivos bibtext Artigos Duplicados: 33 

Artigos Restantes: 115 

3) Seleção de artigos – Leitura do Resumo Artigos Rejeitados: 12 

4) Seleção para extração – Leitura da Introdução Artigos Rejeitados: 5 

5) Seleção para leitura integral Total de Artigos: 98 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O tema mostrou-se em fase de evolução com um número crescente de publicações 

nos últimos anos, onde, de 2003 até o ano de 2010 a média era de 3 artigos por ano e de 
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2011 a 2018 a média foi de 11 artigos. A evolução no número de publicações ano a ano 

pode ser visualizado no gráfico da Figura 7.  

Figura 7: Gráfico de Publicações por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificou-se uma pulverização entre os autores e periódicos que mais publicaram 

sobre o tema. Porém, alguns periódicos se destacaram com 3 e 4 publicações. Um autor 

se destaca com cinco publicações e outros três. 

Na Tabela 2 é possível verificar os nomes dos periódicos em destaque bem como 

o número de publicações de cada um. 

Tabela 2: Periódicos que mais publicaram sobre o tema 
Periódico Publicações 

Computers & Chemical Engineering 4 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research 4 

Operations Research for Health Care 4 

Pharmazeutische Industrie 3 

WSEAS Transactions on Systems 3 

International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Tabela 3 é possível verificar os autores em destaque bem como o número de 

publicações de cada um. 

Tabela 3: Autores que mais publicaram sobre o tema 
Autor Publicações 

Mehralian, G. 5 

Breen, L. 3 

Ghatari, A.R. 3 

Kirytopoulos, K. 3 

Shah, N. 3 

Voulgaridou, D. 3 

Zarenezhad, F. 3 

Zhao, H. 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 8, é possível visualizar as cinco categorias nas quais foram agrupados 

os artigos encontrados, bem como o número de artigos encontrados em cada uma delas 

entre parênteses. Entende-se que essas categorias integram processos no gerenciamento 
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da CSF capazes de solucionar problemas comuns identificados na literatura. Esses 

processos precisam ser implementados em toda a CSF para um melhor funcionamento, 

exceto dois: (i) Planejamento de Produção, que tange apenas aos fabricantes; e (ii) 

Logística Reversa, que não cabe ao fabricante primário. 

Figura 8 – Processos para solução de problemas da CSF 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2. Perfil dos Hospitais e dos entrevistados 

Dentre os hospitais pesquisados, alguns eram particulares e outros públicos, e 

também foram pesquisados hospitais de três cidades. Essas três cidades juntas possuem 

16 hospitais, sendo que, um não está em funcionamento. 

Em Volta Redonda, não participaram da pesquisa apenas dois hospitais (Hospital 

Hinja, por não conseguir contato com o farmacêutico e o Hospital Santa Margarida por 

estar fora de funcionamento – o Hospital do Idoso foi entrevistado, porém neste hospital 

o farmacêutico não é responsável pelo descarte, ele apenas envia os medicamentos 

vencidos a uma central da prefeitura); em Barra Mansa e em Resende todos hospitais 

participaram da pesquisa. Assim, pode se dizer que esta pesquisa cobre e 100% dos 

hospitais de Resende e Barra Mansa e 85% dos hospitais em funcionamento de Volta 

Redonda. No total, a pesquisa cobre 93% dos hospitais em funcionamento dessas três 

cidades. 
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No Quadro 15 consta a listagem destes 16 hospitais, suas respectivas cidades e 

informações numéricas a respeito do porte de cada hospital.  

Quadro 13: Hospitais 

 HOSPITAL Sigla Setor Cidade Leitos 
Atendimentos 

mensal 
Funcionários 

1 H. São João Batista HSJB Público 
Volta 

Redonda 
180 45.000 1.000 

2 Santa Casa de Resende SCR Misto Resende 50 2.500 50 

3 Santa Casa de Barra Mansa SCBM Misto 
Barra 

Mansa 
218 7.000 150 

4 Casa de Saúde Santa Maria CSSM Privado 
Barra 

Mansa 
60 8.000 130 

5 SAMER SMR Privado Resende 120 x 400 

6 HINJA HNJ Privado 
Volta 

Redonda 

Sem 

contato Sem contato Sem contato 

7 H. das Clinicas HCL Privado 
Volta 

Redonda 
128 

Não pode 

informar 
250 

8 

H. Regional 

(Funcionando apenas 40% de 

sua capacidade) 

HRG Público 
Volta 

Redonda 
80 

140 (apenas 

internações) 
500 

9 H. Unimed de Volta Redonda HUVR Privado 
Volta 

Redonda 
134 

Não pode 

informar 
2.000 

10 H. Unimed de Resende HUR Privado Resende 70 4.600 328 

11 H. de Emergência HEM Público Resende 75 1.000 800 

12 APMIR APM Misto Resende 60 900 150 

13 H. da Mulher HML Público 
Barra 

Mansa 
40 120 partos 70 

14 H. do Idoso HID Público 
Volta 

Redonda 
26 

400 (apenas 

internação) 
40 

15 
H.  Municipal Dr. Munir 

Rafful 
HMR Público 

Volta 

Redonda 

70 Não pode 

informar 

500 

16 Santa Margarida SMG Público 
Volta 

Redonda 
Fora de Funcionamento 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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O Quadro 16 mostra informações numéricas sobre as farmácias dos oito hospitais 

que participaram da pesquisa. Além disso, traz também a quantidade de descarte de 

medicamentos e funcionários envolvidos no processo de descarte. Alguns farmacêuticos 

não souberam passar essas informações, outros alegaram não poder dar tais informações 

sem consultarem seus superiores. 

Quadro 14: Farmácias e Descarte dos Hospitais 

 H. Farmácias 
Compra (R$) de 

Medicamentos Mensal 
Medicamentos descartados 

por mês (Kg) 

Funcionários 
envolvidos no 

descarte 

1 HSJB 
1 central, 

2 satélites 
380.000 a 400.000 15 10 

2 SCR 1 40.000 5 20 

3 SCBM 1 40.000 6 8 

4 CSSM 1 200.000 2 8 

5 SMR 
1 central, 

2 satélites 
Não pode informar Não pode informar 7 

6 HNJ Sem contato Sem contato Sem contato Sem contato 

7 HCL 
1 central, 

2 satélites Não pode informar 400Kg de lixo químico Não pode 

informar 

8 HRG 1 Não pode informar 1,5 5 

9 HUVR 
1 central, 
3 satélites 

Não pode informar 
450kg entre medicamentos 
e resíduos de quimioterapia 

15 

10 HUR 
1 central, 1 satélite, 

1 quimioterapia 
Não pode informar 

244,5 entre medicamentos e 

resíduos de quimioterapia 
no ano de 2018 

28 

11 HEM 1 200.000 Não pode informar 30 

12 APM 1 60.000 a 70.000 0,270 / mês 8 

13 HML 1 Não pode informar Não pode informar 
Não pode 

informar 

14 HID 1 Não pode informar Não pode informar 3 

15 HMR 
1 central e 1 

satelite 
300.000 5 5 

16 SMG Fora de Funcionamento 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Para a coleta de dados, foram entrevistados os farmacêuticos responsáveis pelo 

processo de descarte dos medicamentos de cada hospital. No Quadro 17, visualiza-se o 

tempo de formação, e trabalho dentro da instituição. 

Quadro 15: Farmacêuticos 

 Hospital Idade 
Tempo de 

Formação 

Tempo de 

Serviço 

1 HSJB 37 3 anos 6 meses 

2 SCR 51 30 anos 10 anos 

3 SCBM 36 2 anos 7 meses 

4 CSSM 39 10 anos 3 anos 

5 SMR 51 30 anos 30 anos 

6 HNJ 
Sem 

contato 
Sem contato Sem contato 

7 HCL 31 10 anos 6 anos 

8 HRG 34 11 anos 1 ano 

9 HUVR 28 7 anos 5 anos 

10 HUR 32 10 anos 8 anos 

11 HEM 41 15 anos 2 anos 

12 APM 31 7 anos 5 anos 

13 HML 31 10 anos 1 ano 

14 HID 32 13 anos 2 meses 

15 HMR 36 15 anos 1 ano e 6 meses 

16 SMG Fora de Funcionamento 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.3. Análise AHP 

4.3.1. Matrizes paritárias 

Esse tópico apresenta as matrizes paritárias dos respondentes para as práticas 

internas e externas e também para os produtos em fim de vida e para os produtos em fim 

de uso. Como a proposta da pesquisa é verificar quais são as práticas internas/externas 

que melhorariam a LR Farmacêutica Hospitalar, cada respondente opinou apenas pelas 

práticas que atualmente não são adotadas pelo hospital. 
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4.3.1.1. Julgamento da Praticas Internas e Externas 

Por se tratar de apenas dois atributos e apenas um julgamento, a Tabela 4 mostra 

a relação dos hospitais e o julgamento de seu farmacêutico. Além disso, por se tratar de 

um único julgamento não é necessária a verificação de consistência. 

Tabela 4: Julgamento Interno x Externo 

Hospital Práticas Internas Práticas Externas 

HSJB 1/3 3 

SCR 1/9 9 

SCBM 1/3 3 

CSSM 1/3 3 

SMR 1/7 7 

HCL 1/3 3 

HRG 1/5 5 

HUVR 1 1 

HUR 1/3 3 

HEM 1/9 9 

APM 1/5 5 

HML 1/3 3 

HMR 1/7 7 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Normalizando as matrizes de julgamento as prioridades obtidas podem ser vistas 

na Tabela 5. 

Tabela 5: Prioridade Interno x Externo 

Hospital Práticas Internas Práticas Externas 

HSJB 0,25 0,75 

SCR 0,1 0,9 

SCBM 0,25 0,75 

CSSM 0,25 0,75 

SMR 0,13 0,88 

HCL 0,25 0,75 

HRG 0,17 0,83 

HUVR 0,5 0,5 

HUR 0,25 0,75 

HEM 0,1 0,9 

APM 0,17 0,83 

HML 0,25 0,75 

HMR 0,13 0,88 

Média 0,21 0,79 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.3.1.2. Práticas para Produtos em Fim de Vida 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital São João Batista é apresentada na 

Tabela 6, contendo quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 6 – Matriz FdV HSJB 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão 
de Resíduos 

Externo 

Educação 
Profissional 

Externa 

Incentivos e 
Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão 
de Resíduos 

Interno 

Plano de Gestão de Resíduos 

Externo 

1      1/5  1/5  1/6 

Educação Profissional Externa 5     1     2      1/3 

Incentivos e Políticas 
Governamentais 

5      1/2 1      1/3 

Plano de Gestão de Resíduos 
Interno 

6 3     3     1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital Canta Casa de Resende é 

apresentada na Tabela 7, contendo apenas duas práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 7 – Matriz FdV SCR 

Práticas para produtos em fim de vida Plano de Gestão de Resíduos 

Externo 

Educação Profissional 

Externa 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1     7     

Educação Profissional Externa  1/7 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do hospital Santa Casa de Barra Mansa é 

apresentada na Tabela 8, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 8 – Matriz FdV SCBM 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação 

Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 4 1/4 

Educação Profissional Externa 1/4 1 1/9 

Incentivos e Políticas Governamentais 4 9 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do hospital Casa de Saúde Santa Maria de 

Barra Mansa é apresentada na Tabela 9, contendo três práticas não utilizadas pelo 

hospital. 

Tabela 9 – Matriz FdV CSSM 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 
Resíduos Externo 

Educação Profissional 
Externa 

Incentivos e Políticas 
Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1     5     5     

Educação Profissional Externa  1/5 1     2     

Incentivos e Políticas Governamentais  1/5  1/2 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A matriz paritária do farmacêutico do Hospital Samer de Resende é apresentada 

na Tabela 10, contendo apenas duas práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 10 – Matriz FdV SMR 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de Resíduos Externo Educação Profissional Externa 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1     7     

Educação Profissional Externa  1/7 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital das Clínicas é apresentada na 

Tabela 11, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 11 – Matriz FdV HCL 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 
Resíduos Externo 

Educação 
Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 
Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 2 3 

Educação Profissional Externa 1/2 1 3 

Incentivos e Políticas Governamentais 1/3 1/3 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital Regional é apresentada na Tabela 

12, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 12 – Matriz FdV HRG 

Práticas para produtos em FdV 
Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação 

Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1      1/7  1/3 

Educação Profissional Externa 7     1     4  

Incentivos e Políticas Governamentais 3      1/4 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Unimed de Volta Redonda é 

apresentada na Tabela 13, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 13 – Matriz FdV HUVR 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação 

Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 2 2 

Educação Profissional Externa 1/2 1 2 

Incentivos e Políticas Governamentais 1/2 1/2 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Unimed de Resende é 

apresentada na Tabela 14, contendo duas práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 14 – Matriz FdV HUR 

Práticas para produtos em FdV Educação Profissional 

Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Educação Profissional Externa 1 1/3 

Incentivos e Políticas Governamentais 1/3 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital de Emergência de Resende é 

apresentada na Tabela 15, contendo duas práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 15 – Matriz FdV HEM 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação Profissional 

Externa 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 9 

Educação Profissional Externa 1/9 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital APMIR é apresentada na Tabela 

16, contendo duas práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 16 – Matriz FdV APM 

Práticas para produtos em FdV Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação Profissional 

Externa 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 1/3 

Educação Profissional Externa 1/3 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Mulher é apresentada na Tabela 

17, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 17 – Matriz FdV HML 

Práticas para produtos em fim de vida Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação 

Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos 

Externo 
1      1/9  1/5 

Educação Profissional 

Externa 
9     1     1     

Incentivos e Políticas Governamentais 5     1     1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A matriz paritária do farmacêutico do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful é 

apresentada na Tabela 18, contendo três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 18 – Matriz FdV HMR 

Práticas para produtos em fim de vida Plano de Gestão de 

Resíduos Externo 

Educação 

Profissional Externa 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 

Plano de Gestão de Resíduos Externo 1 3 1/3 

Educação Profissional Externa 1/3 1 1/5 

Incentivos e Políticas Governamentais 3 5 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

4.3.1.3. Práticas para Produtos em Fim de Uso 

As tabelas de 19 a 31 apresentam as matrizes paritárias para práticas para 

medicamentos em Fim de Uso. 

Inicia-se com o a matriz paritária do farmacêutico do Hospital São João Batista 

apresentada na Tabela 19 contendo quatro práticas. 

Tabela 19 – Matriz FdU HSJB 

Práticas para produtos em FdU Reutilização de 

Medicamentos 
Externa 

Educação 

Profissional 
Externa 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

Incentivos e 

Políticas 
Governamentais 

Reutilização de Medicamentos Externa 1     3      1/3 5     

Educação Profissional Externa  1/3 1      1/4 2     

Doação de Medicamentos Externo 3     4     1     4     

Incentivos e Políticas Governamentais  1/5  1/2 0,25 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 20 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital Santa Casa 

de Resende com quatro práticas não utilizadas. 

Tabela 20 – Matriz FdU SCR 

Práticas para produtos em FdU 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivo 

Financeiro 

Reutilização de Medicamentos Externa 1     3      1/3  1/9 

Educação Profissional Externa  1/3 1      1/4  1/9 

Doação de Medicamentos Externo 3     4     1      1/5 

Incentivo Financeiro 9 9 5 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

  



68 
 

A matriz paritária do farmacêutico do hospital Santa Casa de Barra Mansa, 

apresentada na Tabela 21, contendo quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 21 – Matriz FdU SCBM 

Práticas para produtos em FdU 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

Incentivo 

Financeiro 

Educação Profissional Externa 1      1/2  1/9  1/9 

Doação de Medicamentos Externo 2     1      1/7  1/9 

Incentivos e Políticas Governamentais 9     7 1     2     

Incentivo Financeiro 9 9 1/2 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 22 apresenta a matriz paritária do farmacêutico da Casa de Saúde Santa 

Maria de Barra Mansa com quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 22 – Matriz FdU CSSM 

Práticas para produtos em FdU 

Educação 

Profissional 
Externa 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

Incentivos e 

Políticas 
Governamentais 

Incentivo 

Financeiro 

Educação Profissional Externa 1      1/3  1/6  1/7 

Doação de Medicamentos Externo 3     1     1      1/5 

Incentivos e Políticas Governamentais 6 1 1      1/5 

Incentivo Financeiro 7 5 5 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 23 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital Samer de 

Resende com quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 23 – Matriz FdU SMR 

Práticas para produtos em FdU 
Reutilização de 
Medicamentos 

Externa 

Educação 
Profissional 

Externa 

Doação de 
Medicamentos 

Externo 

Incentivo 

Financeiro 

Reutilização de Medicamentos Externa 1      1/2  1/7  1/9 

Educação Profissional Externa 2     1      1/7  1/9 

Doação de Medicamentos Externo 7     7     1      1/3 

Incentivo Financeiro 9 9 3 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Tabela 24 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital das Clínicas 

com cinco práticas que não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 24 – Matriz FdU HCL 

Práticas para produtos em 
FdU 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

Incentivo 
Financeiro 

Reutilização de 

Medicamentos Externa 
1 2 1 2 1/9 

Educação Profissional 
Externa 

1/2 1 4 3 1/7 

Doação de Medicamentos 
Externo 

1 1/4 1 1 1/9 

Incentivos e Políticas 

Governamentais 
1/2 1/3 1 1 1/9 

Incentivo 

Financeiro 
9 7 9 9 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 25 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital Regional 

com seis práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 25 – Matriz FdU HRG 

Práticas para 

produtos em 

FdU 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

Incentivo 

Financeiro 

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

1      1/5  1/3  1/7  1/7  1/3 

Educação 
Profissional 

Externa 

5     1     3      1/5  1/5 3     

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

3      1/3 1      1/5  1/5  1/3 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

7     5     5 1     3     3     

Incentivo 
Financeiro 

7 5 5 1/3 1     3     

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

3      1/3 3      1/3  1/3 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Tabela 26 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Unimed 

de Volta Redonda com cinco práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 26 – Matriz FdU HUVR 

Práticas para 

produtos em FdU 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

1 3 7 9 7 

Educação 

Profissional 
Externa 

1/3 1 4 8 7 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

1/7 1/4 1 7 4 

Incentivos e 
Políticas 

Governamentais 

1/9 1/8 1/7 1 1 

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

1/7 1/7 1/4 1 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 27 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Unimed 

de Resende com quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 27 – Matriz FdU HUR 

Práticas para produtos em FdU 

Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

Incentivo 

Financeiro 

Educação Profissional 
Externa 

1 1/3 1/5 1/5 

Doação de Medicamentos 

Externo 
3 1 1/3 1/3 

Incentivos e Políticas 
Governamentais 

5 3 1 2 

Incentivo 
Financeiro 

5 3 1/2 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 28 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital de 

Emergência de Resende com três práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 28 – Matriz FdU HEM 

Práticas para produtos em FdU 

Reutilização de 

Medicamentos 
Externa 

Educação 

Profissional 
Externa 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

Reutilização de Medicamentos Externa 1 9 3 

Educação Profissional Externa 1/9 1 1/5 

Doação de Medicamentos Externo 1/3 5 1 

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Tabela 29 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital APMIR de 

Resende com quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 29 – Matriz FdU APM 

Práticas para produtos em FdU Educação 

Profissional 

Externa 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

Incentivo 

Financeiro 

Educação Profissional Externa 1      1/3  1/5 

Doação de Medicamentos Externo 3 1      1/3 

Incentivo Financeiro 5     3 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 30 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital da Mulher 

com quatro práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 30 – Matriz FdU HML 

Práticas para produtos em fim de uso 

Reutilização de 

Medicamentos 
Externa 

Educação 

Profissional 
Externa 

Doação de 

Medicamentos 
Externo 

Incentivos e 

Políticas 
Governamentais 

Reutilização de Medicamentos Externa 1     1     1      1/5 

Educação Profissional Externa 1     1     1      1/5 

Doação de Medicamentos Externo 1     1     1      1/5 

Incentivos e Políticas Governamentais 5     5     5 1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

A Tabela 31 apresenta a matriz paritária do farmacêutico do Hospital Municipal 

Dr. Munir Rafful de Volta Redonda com cinco práticas não utilizadas pelo hospital. 

Tabela 31 – Matriz FdU HMR 

Práticas para 
produtos em 

fim de uso 

Reutilização de 
Medicamentos 

Externa 

Educação 
Profissional 

Externa 

Doação de 
Medicamentos 

Externo 

Incentivos e 
Políticas 

Governamentais 

Doação de 
Medicamentos 

Interno 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

1     7      1/3 3      1/3 

Educação 
Profissional 

Externa 

 1/7 1      1/7  1/5  1/9 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

3     7     1     7      1/3 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

 1/3 5      1/7 1      1/7 

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

3     9     3     7     1     

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.3.2. Teste de Consistência 

Todas as 16 matrizes foram submetidas a um teste de consistência e obtiveram CR 

inferior ao necessário, conforme a literatura de Saaty (1980) orienta. Para que isso 

ocorresse, os participantes foram informados dos critérios de consistência e receberam 

orientação e exemplos para que se atentassem no momento de julgamento de suas 

matrizes paritárias. Além disso o teste de consistência era feito a medida em que os 

farmacêuticos faziam os julgamentos. Isso garantiu uma revisão imediata dos 

julgamentos conseguindo assim a consistência mínima exigida pelo método AHP em 

todas as matrizes. Os resultados são mostrados na Tabela 32. 

Tabela 32: Teste de Consistência  

  Hospital FdV FdU 

1 HSJB 6,27% 6,95% 

2 SCR 0,00% 6,75% 

3 SCBM 3,21% 7,86% 

4 CSBM 4,67% 7,83% 

5 SMR 0,00% 5,73% 

6 HJN     

7 HCL 4,64% 9,19% 

8 HRG 2,81% 9,66% 

9 HUVR 4,63% 9,54% 

10 HUR 0,00% 3,88% 

11 HEM 0,00% 2,52% 

12 APM 0,00% 3,34% 

13 HML  3,33%  0,00% 

14 HID     

15 HMR 3,34% 9,75% 

16 SMG     

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Conforme Saaty (2008) o máximo aceitável é de 10% para n=5 ou mais elementos. 

Para n=4 é 8% e para n=3 é 5%. Assim, os resultados da coleta de dados estão 

consistentes. 
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4.3.3. Agregação das Prioridades Individuais 

Considerando todos os farmacêuticos com peso igual dentro dos julgamentos, foi 

realizada a média geométrica das prioridades para cada tipo de produto. As Tabelas 33 e 

46 apresentam as médias geométricas para cada tipo de prática, iniciando pelos produtos 

em FdV na Tabela 34 com as médias geométricas para as mesmas. Conforme Forman e 

Peniwati (1998), quando cada um está agindo por direito próprio, com diferentes sistemas 

de valores, estamos preocupados com as prioridades alternativas resultantes de cada 

indivíduo. Assim, uma agregação das prioridades resultantes de cada indivíduo pode ser 

calculada usando uma média geométrica ou aritmética. 

Tabela 33: Prioridades para práticas de medicamentos em FdV 

FDV HSJB SCR SCBM CSBM SMR HCL HRG HUVR HUR HEM APM HML HMR Média 

Plano de Gestão 

de Resíduos 

Externo 

0,06 0,90 0,22 0,70 0,88 0,52 0,09 0,49 0 0,90 0,25 0,07 0,26 0,41 

Educação 

Profissional 

Externa 

0,25 0,10 0,07 0,18 0,13 0,33 0,70 0,31 0,25 0,10 0,75 0,51 0,11 0,29 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

0,19 0 0,71 0,11 0 0,14 0,21 0,20 0,75 0 0 0,42 0,63 0,26 

Plano de Gestão 

de Resíduos 

Interno 

0,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 

Educação 

Profissional 

Interna 

              

Envio a 

Incineração / 

Aterro 

              

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Na Tabela 33 observasse que a “Educação Profissional Interna” e o “Envio a 

Incineração/Aterro” são práticas utilizadas por todos hospitais; No geral as práticas 

externas não existem; e apenas um hospital não possui Gestão de “Resíduos Interna”. 

Com relação “Incentivos e Políticas Governamentais” apenas os hospitais da cidade de 

Resende tem essa prática oferecida pela prefeitura da cidade.  
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Tabela 34: Prioridades para práticas de medicamentos em FdU 

FDU HSJB SCR SCBM CSBM SMR HC HR HUVR HUR HEM APM HML HMR Média 

Reutilização de 

Medicamentos 

Externa 

0,29 0,10 0 0 0,05 0,11 0,03 0,50 0 0,67 0    0,13  0,16 0,16 

Educação 

Profissional 

Externa 

0,12 0,05 0,04 0,06 0,07 0,13 0,12 0,28 0,07 0,06 0,11    0,13  0,03 0,10 

Doação de 

Medicamentos 

Externo 

0,50 0,19 0,07 0,15 0,30 0,06 0,05 0,14 0,15 0,27 0,26    0,13  0,28 0,20 

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais 

0,08 0,67 0,50 0,19 0 0,05 0,37 0,04 0,46 0 0    0,63  0,08 0,24 

Incentivo 

Financeiro 
0 0 0,38 0,61 0,58 0,64 0,26 0 0,32 0 0,63 0 0 0,27 

Reutilização de 

Medicamentos 

Interna 

              

Educação 

Profissional 

Interna 

              

Doação de 

Medicamentos 

Interno 

0 0 0 0 0 0 0,09 0,04 0 0 0 0 0,45 0,05 

Compartilhamento 

de Informação 
              

Fonte: Elaborada pelo Autor 

Assim como na Tabela 33, na Tabela 34 também se observa que as práticas 

externas não existem nos hospitais e em maioria, as práticas internas já são utilizadas. 

“Reutilização de Medicamentos Interna”, “Educação Profissional Interna” e 

“Compartilhamento de Informação”, são práticas utilizadas por todos hospitais. 
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4.3.4. Matriz Hierárquica 

Tendo então as prioridades relativas de cada prática, apresenta-se a matriz 

hierárquica resultante da análise AHP realizada na Figura 9. As práticas que são utilizadas 

por todos os hospitais foram excluídas da matriz uma vez que o estudo busca identificar 

quais práticas melhorariam a LR de Medicamentos dentre as práticas não utilizadas. 

Figura 9: Matriz Hierárquica Resultante 

Quais práticas capazes de melhorar a Logística Reversa de medicamentos em 

hospitais? 

     

Práticas para produtos em fim de 
vida  

Prática para produtos em fim de uso 

     

Externa Interna  Externa Interna 

0,79 0,21  0,79 0,21 

Plano de Gestão 

de Resíduos 
Externo 

Plano de Gestão 

de Resíduos 
Interno*  

Reutilização de 

Medicamentos 
Externa 

Doação de 

Medicamentos 
Interno 

0,41 0,04  0,16 0,05 

Educação 
Profissional 

Externa   

Educação 
Profissional 

Externa  

0,29   0,10  

Incentivos e 
Políticas 

Governamentais   

Doação de 
Medicamentos 

Externo  

0,26   0,20  

 

*Apenas um 

hospital não 
possui  

Incentivos e 

Políticas 

Governamentais  

   0,24  

   

Incentivo 

Financeiro  

   0,27  

Fonte: Elaborada pelo Autor 
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4.4. Discussão dos Resultados da Pesquisa 

Essa seção explica como são realizadas as práticas utilizadas pelos hospitais; por 

que algumas práticas não são realizadas; e também faz um comparativo entre hospitais 

públicos e privados e cidades pesquisadas. 

Ao explicar aos participantes da pesquisa a estrutura hierárquica da metodologia 

(Figura 3), os mesmos identificavam quais praticas já são utilizadas pelos mesmos. Em 

alguns casos os participantes tinham nomes diferentes para as práticas. No geral, 

observou-se que, em maioria, as práticas internas são muito utilizadas, e as práticas 

externas pouco utilizadas. Este fato se deve a legislação brasileira que responsabiliza as 

farmácias pelos seus resíduos, deixando dessa forma os fornecedores e fabricantes de 

medicamentos livres de preocupações com os resíduos provenientes de seus produtos. 

Como é possível verificar nos Quadros 45 e 46, muitas das práticas internas não 

foram avaliadas por serem utilizadas, enquanto as práticas externas, que não dependem 

dos hospitais, mas sim de seus fornecedores, fabricantes, e órgãos públicos existem de 

forma reduzida ou simplesmente não existe em nenhum hospital pesquisados. 

Dentre as práticas externas para medicamentos em FdV, observa-se que a “Gestão 

de Resíduos” seria a prática que os farmacêuticos avaliaram como a que mais ajudaria no 

descarte desses medicamentos. Enquanto isso, para produtos em FdU, o “Incentivo 

Financeiro” foi a prática preferida pelos farmacêuticos. Ambas serão comentadas mais a 

fundo no tópico práticas externas. 

Duas práticas não se aplicam a alguns hospitais. Os hospitais públicos que 

dependem de licitações para fazerem suas compras de medicações, não conseguiriam 

obter um benefício financeiro caso devolvessem produtos em FdU para o fabricante ou 

fornecedor, pois o valor de sua compra está atrelado a um contrato de licitação. A prática 

de “Doação de Medicamentos” também se mostrou uma prática não aplicável a alguns 

hospitais devido a política hospitalar do mesmo. Segundo os farmacêuticos, o hospital se 

torna o responsável pela utilização daquele medicamento no futuro: Caso o novo portador 

daquela medicação a consuma de forma equivocada, ou a armazene de forma errada, o 

hospital doador seria o responsável pelo fornecimento daquela medicação. Além disso, 

existe implicações fiscais tanto na hora de receber uma mercadoria doada como também 

na hora de enviar essa mercadoria. 
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Com relação ao processo de descarte de medicamentos em FdV, no geral, os 

medicamentos são descartados em sacolas laranjas que simbolizam resíduos químicos - 

representam risco a saúde e ao meio ambiente. Estas sacolas ficam dispostas dentro de 

lixeiras tampadas nas farmácias dos hospitais, seja nas farmácias satélites ou na farmácia 

central. Quando cheias, são coletas pelos funcionários encarregados pela limpeza e 

dispostos em uma área própria para resíduo químico, ficando assim separada do lixo 

comum, biológico e outros. O destino final é dado por empresas contratas pelos hospitais. 

Estas empresas são transportadoras responsáveis pela coleta dos resíduos nos hospitais e 

o encaminhamento do mesmo até o aterro ou até a incineração. 

Alguns farmacêuticos alegaram enfrentar dificuldades no processo de descarte. 

Entre as dificuldades relatas estão: 

 Separação dos comprimidos das embalagens (um relato); 

 Dificuldade com fornecedores (três relatos); 

 Implementação de um processo padrão para o descarte (três relatos); 

 Medicações em posse de enfermeiros ou em farmácias satélites que fogem 

do controle do farmacêutico (três relatos); 

 Medicamentos de amostra grátis que não podem ser utilizados (um relato). 

4.4.1. Práticas Interna para medicamentos em FdV  

O “Envio a Incineração ou Aterro” é uma prática comum a todos hospitais. Sua 

utilização se deve ao fato desta prática estar prevista em legislação. Os hospitais são 

responsáveis por separarem seus resíduos e enviarem a uma empresa certificada e 

responsável por essa coleta e seu transporte até seu destino final. Estas empresas, cobram 

seus serviços prestados aos hospitais. 

A “Educação Profissional Interna” que diz respeito a programas de sensibilização 

e educação que atenta as pessoas sobre o impacto ambiental gerado pelos resíduos de 

medicamentos no meio ambiente e sobre a forma correta de descarte dos medicamentos, 

é conhecida pelos farmacêuticos como “Política de Segurança Medicamentosa”. Se trata 

de uma política comum a todos hospitais tendo em vista que todos são responsáveis pelo 

descarte consciente de seus medicamentos. Apesar dos hospitais possuírem tal política, 

todos entrevistados afirmaram que nenhum fornecedor oferece essa prática. Afirmaram 

também que não existe esse diálogo com os pacientes, apenas com os funcionários. Foi 

relatado também que a comunicação dos fornecedores com o farmacêutico é mínima. O 
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contato dos fornecedores é feito com o setor de compras dos hospitais. O mesmo se aplica 

também a “Educação Profissional Interna” para medicamentos em FdU. 

O “Plano de Gestão de Resíduos Interno” é conhecido por todos farmacêuticos 

entrevistados exceto por um conforme o Quadro 45. Existe um documento interno 

descrevendo o passo-a-passo dos processos de descarte correto para quaisquer tipos de 

resíduos gerados pelo do hospital. Além disso, alguns hospitais incluem nesse documento 

informações numéricas do histórico de resíduos gerados e também contratos com 

terceiros que auxiliam no descarte dos resíduos. 

4.4.2. Práticas Interna para medicamentos em FdU 

A “Reutilização de Medicamentos Interna” oriunda de pacientes que se recuperam 

antes que todos os medicamentos tenham sido tomados; terapias interrompidas ou 

alteradas; ou óbito; é utilizada em todos hospitais pesquisados. Porém, os farmacêuticos 

afirmaram chamar essa prática de “Reinserção de Medicamento ao Estoque” devido ao 

fato de devolver aquele medicamento ao estoque físico e no sistema do hospital. 

Com relação a “Educação Profissional”, como mencionado anteriormente, a 

“Política de Segurança Medicamentosa” dos hospitais, orienta a todos funcionários 

envolvidos com a farmácia, a sempre retornar medicamentos em FdU ao estoque do 

hospital. Tal educação não é passada aos pacientes dos hospitais. 

O “Compartilhamento de Informação” também é feita por todos hospitais. Porém, 

não existe um padrão entre os hospitais do compartilhamento dessas informações. Todos 

possuem controle dos prazos de validade dos medicamentos e buscam compartilhar suas 

informações da forma que julgam como mais eficaz. Entre as formas de 

compartilhamento se destaca a utilização de aplicativos de troca de mensagens 

instantâneas com envio de planilhas a hospitais parceiros. Apesar de ser uma prática 

comum entre os hospitais, essas informações não são passadas aos fabricantes e aos 

fornecedores. 

A “Doação de Medicamentos Interna” se mostrou uma prática pouco utilizada 

devido as políticas dos hospitais. Quando uma doação de medicamento é feita, o doador 

se torna responsável por aquela medicação, e a utilização, manuseio ou estocagem de 

forma irregular, pode prejudicar o utilizador futuro daquela medicação, o que pode vir a 

se tornar responsabilidade do doador daquela medicação.  



79 
 

4.4.3. Práticas Externas 

Como visto nos quadros 45 e 46, as práticas externas são pouco utilizadas devido 

à falta de apoio dos fornecedores, fabricantes e governo. Alguns fornecedores auxiliam 

em alguns casos de medicamentos em FdU. Mas em casos de medicamentos em FdV, não 

existe ajuda de fornecedores e fabricantes. 

A práticas que recebeu a maior pontuação dos farmacêuticos foi o “Incentivo 

Financeiro”. Medicamentos que não possuem giro e estão parados no estoque 

representam um problema para o estabelecimento que adquiriu aquele medicamento. 

Porém, no setor de serviços a saúde, existe a possibilidade de descontinuidade de 

produtos, paralisação no tratamento de pacientes, surto de infecções entre outros 

acontecimentos esporádicos capazes de desajustar o estoque da farmácia. Apenas um 

hospital entrevistado disse conseguir negociar com os fornecedores a devolução de 

medicamentos sem giro parados em estoque, essa negociação é pré-acordada antes da 

compra, o que garante segurança ao comprador.  Em um único caso dentre os hospitais 

entrevistados. Ademais, a maioria dos farmacêuticos disse que seria bom ter esse apoio 

do fornecedor, o que vai de encontro ao estudo de Hua et al. (2017), onde os 

farmacêuticos também preferiram descontos em compras de medicamentos do mesmo 

fabricante. 

No contexto do “Incentivo Financeiro”, Hua et al. (2017), projetaram uma 

abordagem proativa oferecendo incentivos aos clientes (farmacêuticos) para estimula-los 

a devolver os medicamentos que têm altos níveis de estoque e menos demanda antes do 

vencimento - para isso, apresentaram dois esquemas de coordenação entre o produtor 

farmacêutico, as empresas terceirizadas de transporte e estocagem e os clientes 

(farmacêuticos), esquema esse que foi modelado com programação matemática. A 

coordenação proposta entre o produtor e o cliente tem benefícios financeiros para o 

produtor, em oposição à prática atual, na qual o descarte de medicamentos vencidos não 

tem retorno financeiro. Segundo os autores, os custos podem ser compartilhados e todos 

na cadeia podem ganhar com a imagem de uma empresa ambientalmente sustentável. 

No estudo Weraikat, et al. (2016b) foi abordado uma coordenação da CSF Reversa 

com um compartilhamento de bônus com base no investimento de cada entidade no 

processo de coordenação. Foi desenvolvido um mecanismo baseado em negociação com 

o auxílio de um modelo matemático linear que reflete a relação entre o varejista e várias 
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empresas de logística de terceiros. As abordagens de coordenação propostas levam a 

ganhos financeiros para as entidades da cadeia reversa, onde cada esforço é 

recompensado. É digno de nota que a implementação dessa maneira de coordenação não 

é direta.  

Infelizmente, a prática de “Incentivo Financeiro” não se aplica aos hospitais 

municipais devido a suas compras serem feitas por meio de licitação e apenas um hospital 

alegou ter fornecedores que utilizam dessa prática. 

A “Gestão de Resíduos”, que se concentra na coleta e tratamento de resíduos que 

não têm outro uso, o que inclui a incineração tradicional de produtos em FdV (DE 

CAMPOS et al., 2017), foi a segunda prática externa com maior pontuação. Não passa 

de um plano para reduzir, reutilizar e descartar adequadamente por meio de incineração 

e/ou aterro a medicação (XIE e BREEN, 2014), e pode incluir meta de redução, geração 

e descarte de resíduos; separação dos custos atribuídos e acompanhamento dos níveis de 

desperdício (XIE e BREEN, 2012). O que no geral já existem dentro dos hospitais, porém 

não existe apoio de fornecedores e fabricantes. 

Como a medicação vencida é de responsabilidade do portador da mesma, os 

hospitais se tornam os responsáveis por aqueles resíduos. Por ser um medicamento 

vencido, se torna um resíduo e logo é incluso no “Plano de Gestão de Resíduos” do 

hospital que além de abordar o manuseio dos medicamentos vencidos aborda também de 

outros resíduos químicos e também biológicos. O Programa Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) possui uma classificação para cada tipo de resíduo. Porém, não traz a 

operacionalização para o descarte de medicamentos. Assim, cada hospital é responsável 

pelo armazenamento de seu resíduo gerado - onde geralmente se possui uma área 

reservada para estes que são dispostos em bombonas próprias para medicamentos - e 

também pelo descarte de forma correta do mesmo. No geral os hospitais contam com 

terceirizadas de gestão de resíduos que dão o destino final ao medicamento. 

Com relação a “Reutilização de Medicamentos Externa”, os farmacêuticos 

comentaram que poucos se dispõem a recolher medicamento em FdU. Existem casos 

onde, no momento da compra, é negociada a troca do medicamento caso o mesmo se 

aproxime da data de vencimento. Há também, o caso de compras de medicamentos de 

baixo giro para um tratamento exclusivo de poucos pacientes, onde é negociado, também 

no momento da compra, a devolução do mesmo caso não seja 100% utilizado. 
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Uma prática similar a “Reutilização de Medicamentos Externa” utilizada por 

alguns hospitais com alguns fornecedores é a de “Mercadoria em Consignação”. A 

consignação é um acordo em que o consignante fornece uma determinada quantidade de 

produtos para o consignatário sem nenhuma obrigação de vendas. O consignatário faz 

utilização dessa mercadoria e paga apenas o que consumiu, podendo devolver o que não 

foi utilizado. Na consignação é comum se ter um contrato que determine o prazo que a 

mercadoria ficará com o consignante, com informações referentes a preço, quantidade, 

entre outros. 

Com relação a “Incentivos e Políticas Governamentais”, não existe nenhum apoio 

por parte da federação ou estado seja com medicamentos em FdV ou em FdU. No caso 

da cidade de Resende, existe certa preocupação por parte do município com resíduos de 

todo tipo. Para auxiliar os hospitais com os resíduos de medicamentos, a prefeitura 

contratou uma transportadora que se responsabilidade pelo transporte e descarte dos 

medicamentos em FdV. Deixando assim os hospitais da cidade sem a preocupação de 

contratar um prestador de serviço para esta tarefa. Além disso o município também ajuda 

com os medicamentos em FdU. A cidade possui um Centro de Administração 

Farmacêutica (CAF) que faz a comunicação com os hospitais municipais e mistos e com 

os postos de saúde da cidade verificando os estoque e validade dos medicamentos 

realocando-os conforme necessidade. Já nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa 

não existe esse auxilio por parte da prefeitura. 

Além disso, a “Educação Profissional” – tanto para medicamentos em FdV e em 

FdU – e também a “Doação de Medicamentos” são práticas não oferecidas pelos 

fornecedores e fabricantes. Tais práticas também poderiam ser geridas por órgãos 

públicos, mas também não existe ajuda dos mesmos nessas duas práticas. 

4.4.4. Hospitais Públicos e Hospitais Particulares 

No geral, existe pouca diferença entre nas práticas de LR de medicamentos dos 

hospitais públicos quando comparadas com as práticas dos hospitais particulares ou 

mistos. Conforme previsto em lei, todos hospitais são responsáveis pelo descarte correto 

de seus resíduos medicamentosos. Isso faz com que todos possuam uma política de 

segurança medicamentosa e que façam corretamente o descarte de medicamento. O fato 

de hospitais públicos fazerem suas compras por licitação, impede que eles tenham a 

possibilidade de ter algum benefício financeiro na devolução de produtos em FdU.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, foi realizada uma revisão da literatura que contemplou os 

problemas e gerenciamento da CSF. Verificou-se que poucas pesquisas eram realizadas 

sobre a Logística Reversa de medicamentos. Da revisão da literatura também é possível 

concluir que as primeiras publicações iniciam em 2003, havendo a partir daí uma 

evolução no número de publicações, nos assuntos abordados e nas contribuições dos 

autores para a literatura. 

Na pesquisa de campo, foram entrevistados os responsáveis pelo descarte de 

medicamentos dos hospitais. Esta pesquisa contou com a participação de 14 hospitais de 

três cidades do estado do Rio de Janeiro de um total de 16 hospitais. Os hospitais eram 

de setores diferente, alguns públicos, alguns particulares e outros eram mistos. 

5.1. Verificação dos objetivos e respostas às questões de pesquisa 

Pesquisando mais a fundo sobre práticas de LR de medicamento, observou-se que 

os medicamentos são tratados de forma diferente quando vencem e se tornam resíduos 

(FdV) de quando ainda não expiraram (FdU). Dessa forma o primeiro objetivo específico 

de identificar na literatura práticas de LR de medicamentos foi atingido. Com relação ao 

segundo objetivo especifico da pesquisa, sobre as dificuldades encontradas na LR de 

medicamentos das farmácias hospitalares, as dificuldades encontradas foram: 

i. Separação dos comprimidos das embalagens; 

ii. Dificuldade com fornecedores; 

iii. Implementação de um processo padrão para o descarte; 

iv. Medicações em posse de enfermeiros ou em farmácias satélites que fogem 

do controle do farmacêutico; 

v. Medicamentos de amostra grátis que não podem ser utilizados. 

As práticas de LR apresentadas na literatura foram apresentadas aos profissionais 

responsáveis pelo descarte de medicamentos nos hospitais de acordo com a descrição em 

cada autor em cada artigo. Quando as práticas faziam parte do processo do hospital os 

entrevistados identificavam imediatamente. Assim, soube-se quais práticas eram 

utilizadas por cada hospital atingindo-se o terceiro objetivo específico da pesquisa. 

A metodologia utilizada para atingir aos objetivos específicos 4 e 5 da pesquisa, 

(verificar quais práticas internas/externas que melhorariam a LR Farmacêutica Hospitalar 

na visão dos respondentes) foi o método de análise hierárquica (AHP). Segundo a revisão 
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bibliográfica, AHP é um método de apoio à tomada de decisão com multicritérios e com 

aplicações práticas em situações diversas além de possuir atributos como a adequação à 

tomada de decisão em grupo e possibilidade de ser documentado e replicado, motivo pelo 

qual foi escolhido para essa pesquisa. Assim, por meio do AHP, foi possível identificar 

quais práticas os farmacêuticos julgavam como a que mais auxiliaria seu hospital com a 

LR de medicamentos. 

Com relação ao primeiro problema de pesquisa, as práticas de Logística Reversa 

para medicamentos que são utilizadas pelos hospitais brasileiros, foram limitadas a três 

cidades do estado do Rio de Janeiro. Verificou-se que 4 das 6 práticas internas extraídas 

da literatura são utilizadas por todos hospitais. Apenas a doação de medicamento e a 

Gestão de Resíduos não existe em todos hospitais. Das 6 práticas externas verificou-se 

que “Incentivos e Políticas Governamentais” existem apenas na cidade de Resende; A 

“Educação Profissional”, “Doação de Medicamentos”; “Plano de Gestão de Resíduos” 

são práticas que nenhum fornecedor oferece a nenhum hospital. A “Reutilização de 

Medicamentos” e o “Incentivo Financeiro” existe em alguns casos. 

O segundo problema de pesquisa foi resolvido com a ajuda do AHP. Por meio 

dessa metodologia, foi possível fazer com que os farmacêuticos comparassem as práticas 

entre elas mesmas e expressassem sua preferência por meio de uma escala. Essa escala, 

chamada de Escala Saaty, por meio de cálculos de verificações garante um nível de 

consistência de seus julgamentos. Tendo em vista que a pesquisa foi capaz de verificar as 

práticas de LR que mais auxiliariam na LR de medicamentos dos hospitais, conclui-se 

que o trabalho atingiu seu objetivo geral. 

5.2. Sugestões para continuidade do trabalho 

A prática de “Compartilhamento de Informações” sobre medicamentos em FdU, 

é comum a todos hospitais, porém é feita de forma singular por cada farmacêutico – seja 

por mensagens instantâneas em aplicativos de celulares ou por grupo de informações, 

também via celular, entre hospitais de redes particulares ou públicos. Assim, sugere-se a 

criação de uma plataforma digital capaz de organizar informações de medicamentos em 

FdU de quaisquer hospitais afim de melhorar a compartilhamento de medicamentos entre 

hospitais e também a redução de produtos em FdV que são tratados como resíduos e 

necessitam de um descarte diferenciado. Durante as entrevistas, quando a prática de 

“Compartilhamento de Informações” era comentada, alguns farmacêuticos expunham a 
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necessidade de um padrão para o compartilhamento dessas informações, seja de uma 

determinada região ou até em âmbito nacional. Quando perguntados o que achariam de 

uma plataforma capaz de reunir e compartilhar essas informações todos responderam ser 

uma boa ferramenta de auxílio para produtos em FdU. 

O conhecimento logístico e de armazenamento dos farmacêuticos é outro assunto 

capaz auxiliar na redução de medicamentos em FdV otimizando o aproveitando de 

medicamentos em FdU. A pesquisa de Mazzali et al. (2017) identificou que os 

farmacêuticos têm pouca experiência em logística não se preocupando com a mercadoria. 

Outra pesquisa capaz de melhorar o entendimento da LR na CSF seria um estudo 

dentro dos fornecedores e fabricantes para verificar o que é feito internamente por eles 

para ajudar no descarte de seus resíduos e também verificar o que fazem com seus 

produtos em FdU.  

Mais pesquisas em outros hospitais do mesmo porte, mesmo setor e de outras 

cidades, podem trazer uma melhor equidade das informações também. Uma verificação 

das práticas das farmácias comercias também pode complementar o estudo. 
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