
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE FARMÁCIA 

RESIDÊNCIA EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

 

 

 

BÁRBARA RIGO PARMANHAN 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA PARA OS 

RESÍDUOS GERADOS PELA DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE 

ENOXAPARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2015 



 

BÁRBARA RIGO PARMANHAN 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA PARA OS 

RESÍDUOS GERADOS PELA DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE 

ENOXAPARINA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

Residência em Farmácia Hospitalar da 

Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para obtenção do título de Especialista em 

Farmácia Hospitalar. Área de Concentração: 

Farmácia Hospitalar.  

 

 

                                                

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Débora Omena Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2015 



 

BÁRBARA RIGO PARMANHAN 

 

  

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA PARA OS 

RESÍDUOS GERADOS PELA DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE 

ENOXAPARINA 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Pós-

Graduação Especialização Residência em 

Farmácia Hospitalar da Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Especialista em Farmácia Hospitalar. Área de 

Concentração: Farmácia Hospitalar. 

 

Aprovada em 24 de junho de 2015.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_____________________________________________________________ 

 Dra. Débora Omena Futuro (Orientadora) 

Faculdade de Farmácia - UFF 

 

_____________________________________________________________ 

Dr. André Teixeira Pontes 

Faculdade de Farmácia - UFF 

 

_____________________________________________________________ 

 MSc. Ilana de Souza Nunes 

Instituto Vital Brazil - IVB 

 

 

Rio de Janeiro 

2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta monografia a todos os farmacêuticos que sempre trabalharam em função da 

recuperação, promoção e proteção da saúde. Profissionais que antes de qualquer coisa, agem 

com amor ao próximo, dando o máximo possível para a melhoria daqueles que nem 

conhecemos visando unicamente o bem estar alheio. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a Deus por toda força, sabedoria e até mesmo pelas 

dificuldades, pois sem elas não teria saído do lugar. 

Aos meus pais por sempre terem acreditado na minha capacidade e principalmente no 

meu caráter. 

À farmacêutica Martha Palma Gheller, que abraçou a ideia desse projeto e fez com 

que ele se tornasse possível, mesmo diante das dificuldades de implementação.  

À farmacêutica Michele Lúcia de Aguiar Mitsuyasu, que como chefe do serviço de 

farmácia me possibilitou a oportunidade de realização deste trabalho. 

Aos farmacêuticos, residentes e funcionários do Instituto Nacional de Cardiologia pela 

relação de amizade e companheirismo. 

À minha orientadora Debora Futuro pela dedicação e presteza. Pelo apoio e orientação 

técnica que tornaram possível a conclusão da monografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é um Centro de Referência do Ministério da Saúde 

para a realização de treinamento, pesquisa e formulação de políticas de saúde no campo das 

doenças cardiovasculares, oferecendo serviços diferenciados de diagnóstico e tratamento 

clínico-cirúrgico de alta complexidade. Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) são resíduos 

gerados em todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, 

como hospitais, laboratórios, centros de saúde, clínicas veterinárias, entre outros. O 

gerenciamento de RSS tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar 

aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, visando a proteção dos funcionários, a 

preservação da saúde pública e do meio ambiente. O presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver e implementar, em parceria com o Serviço de Farmácia do Instituto Nacional de 

Cardiologia, um sistema de logística reversa para a correta destinação dos resíduos que são 

gerados em domicílio pelos pacientes que recebem a enoxaparina através da dispensação 

ambulatorial realizada pela  instituição. O projeto foi realizado no período de junho de 2013 a 

dezembro de 2014, com a participação dos colaboradores da farmácia, farmacêuticos e 

residentes.  Os métodos utilizados para se alcançar os objetivos estabelecidos foram através 

da análise das informações referente ao descarte dos resíduos presentes nas bulas de 

enoxaparina comercializadas no país, desenvolvimento de material informativo para 

orientação de uso e descarte adequado do resíduo gerado, implementação de um sistema de 

logística reversa para destinação adequada das seringas de enoxaparina que são dispensadas 

pela instituição, mas geradas em ambiente domiciliar e contabilizar a adesão do sistema 

criado. Hoje o projeto encontra-se inserido a rotina do Serviço de Farmácia e permitiu uma 

redução do descarte inadequado das seringas e consequentemente todos os riscos associados a 

este problema.  

 

 

Palavras – Chave: Resíduos de Serviço de Saúde, Enoxaparina, Logística Reversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The National Institute of Cardiology (INC) is a reference center of the Ministry of Health to 

training, research and formulation of health policies in the field of cardiovascular diseases, 

providing individualized service and clinical-surgical high complexity. Waste Health Service 

(WHS) are waste generated in all services related to the treatment of human or animal health, 

such as hospitals, laboratories, health centers, veterinary clinics and similar. WHS 

management has as a goal minimize the production of waste and ensure a safety route to 

waste generated, aiming the protection of employees, preservation of public health and 

environment. The present study focus on the development and implement of a reverse 

logistics system for the proper disposal of waste generated at home by patients receiving 

enoxaparin through the outpatient dispensation held by the institution. The project was made 

in partnership with the Pharmacy Service of the National Cardiology Institute through risk 

management measures and was carried out from June 2013 to December 2014. The study also 

included the participation of the pharmacy staff, pharmacists and residents. The methods used 

to achieve the goals set have been through the analysis of information regarding the waste 

disposal of residue content in enoxaparin bulls commercialized in the country, the 

development of information materials for use guidance and proper disposal of the waste 

generated, the implementation of a reverse logistics system for proper disposal of enoxaparin 

syringes dispensed by the institution but generated in the home environment and account for 

the membership of the system introduced. Today the project is inserted into the routine of 

Pharmacy and resulted in a reduction of the improper disposal of syringes and therefore in all 

the risks associated with it.  

 

 

Key - Words: Waste Health Service, Enoxaparin, Reverse Logistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A geração de resíduos pelas diversas atividades humanas constitui atualmente um 

grande desafio a ser enfrentado pela sociedade, de responsabilidade compartilhada, sobretudo 

nos grandes centros urbanos.  Aliado a isso, o imenso avanço tecnológico contribuiu para o 

aumento da diversidade de produtos que apresentam em sua composição materiais de difícil 

degradação e maior toxicidade (BRASIL, 2006).  

 O descarte inadequado de qualquer tipo de resíduo causa uma importante 

problemática: a produção de passivos ambientais que colocam em risco os recursos naturais e 

a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. 

 Dentro desta mesma problemática, que tem causado muitas discussões nos diversos 

segmentos da sociedade, encontram-se os resíduos de serviços de saúde (RSS), sejam eles 

derivados do uso domiciliar ou da prestação de serviços de saúde. Os RSS são parte 

importante do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela quantidade gerada 

(cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que apresentem à saúde e ao meio 

ambiente, já que estes podem estar contaminados com substâncias infectantes, químicas e até 

mesmo com resíduos radioativos (BRASIL, 2006). 

 Cabe aos geradores de resíduos desenvolverem um gerenciamento eficiente e eficaz 

com base na vasta quantidade de leis, decretos e portarias que norteiam o assunto e tratam de 

forma minuciosa todas as etapas de manejo a serem seguidas. 

 No Brasil, órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) têm o papel de orientar, definir regras e 

inspecionar àquilo que se refere aos resíduos de saúde através de resoluções específicas, que 

responsabilizam o gerador desde o momento da geração e manejo até a destinação adequada.  

 Através das normas vigentes são construídos instrumentos capazes de minimizar 

efeitos negativos relacionados às questões sanitárias, ambientais e ocupacionais que podem 

vir a afetar a sociedade. 
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1.1 Identificação do Problema 

 

 

Em um hospital pertencente à rede pública federal, o Instituto Nacional de Cardiologia, 

referência em cardiologia e localizado na cidade do Rio de Janeiro, pacientes ambulatoriais 

que já realizaram ou que ainda serão submetidos à procedimentos cirúrgicos, recebem através 

do Serviço de Farmácia seringas pré-enchidas do medicamento enoxaparina, tanto como 

profilaxia como para tratamento de determinadas doenças. Após apresentação do receituário 

médico, eram dispensadas sem orientação, quantidades exatas de seringas para o período de 

tratamento determinado pelo prescritor. Partindo das considerações apresentadas nas 

legislações vigentes, questionou-se: o paciente é capaz de utilizar de maneira correta o 

medicamento? Eles sabem como deve ser realizado o descarte do resíduo? Qual o risco para a 

população e para o meio ambiente? Quem são os responsáveis pela destinação final do 

resíduo gerado? O que pode ser feito para que ocorra uma redução do descarte indevido? 

 A enoxaparina, por apresentar várias indicações de uso e pela facilidade de 

monitorização e administração (GIBSON, 2009), fez com que a dispensação para pacientes 

ambulatoriais esteja sofrendo um aumento acentuado na instituição de saúde. Por não haver 

orientação pelo serviço de farmácia aos pacientes sobre os resíduos que produz, sobre formas 

corretas de acondicionamento, e da sua responsabilidade no âmbito social (SOUZA; SAD, 

2008), esses resíduos são muitas vezes encontrados em meio aos resíduos domiciliares, o que 

faz com que a necessidade de orientação se torne cada vez mais necessária. 

Devido ao descarte inapropriado, ocorre uma exposição acentuada à contaminação e 

ao risco de desenvolvimento de problemas de saúde para trabalhadores que têm contato direto 

no serviço de coleta, seja ele de maneira formal ou informal. Este fato em conjunto com a 

falta de uma disposição final adequada, faz com que o assunto se torne uma ameaça a saúde 

pública e cause um grande impacto ao meio ambiente, devido aos possíveis patógenos 

infectantes e resíduos de substâncias químicas neles contidos que podem contaminar o solo, a 

água e até mesmo animais que possam ter contato.  

 O impacto do descarte inadequado de resíduos de serviços de saúde por pacientes 

ambulatoriais se torna mais evidente para a sociedade à medida que o assunto é tratado com 

mais transparência. Acredita-se que quando todas as partes (indústrias farmacêuticas, 

empresas distribuidoras de medicamentos, hospitais, drogarias e pacientes) que são capazes de 

gerar resíduos estão cientes das suas responsabilidades ambientais, de saúde publica e sociais, 

o processo de gestão de resíduos passa a ter melhorias importantes. 



13 
 

1.2 Definições de Hipótese 

 

 

 No momento da dispensação do medicamento pelo serviço de farmácia da instituição, 

não eram fornecidas explicações sobre o uso do produto, aplicação correta, riscos e cuidados 

envolvidos e orientações quanto ao correto descarte das seringas após a sua utilização no 

ambiente domiciliar. 

Os danos causados pelo mau gerenciamento de resíduos de serviços de saúde podem 

atingir grandes proporções, dentre eles destaca-se: contaminação do meio ambiente, acidentes 

ocupacionais envolvendo profissionais da limpeza pública e catadores de produtos passíveis 

de reciclagem e propagação de doenças para a população em geral (BIDONE, 2001).  

No Brasil, após a promulgação de resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a questão 

dos resíduos de saúde passou a ter maior repercussão, visto que através delas foi atribuída aos 

geradores a responsabilidade pelos serviços de coleta, transporte e destinação final. 

 Através da implementação, no Serviço de Farmácia, de um programa de orientação do 

uso correto do medicamento e criação de um sistema de logística reversa para coleta dessas 

seringas após utilização pelos pacientes em ambiente domiciliar, o hospital assume a 

responsabilidade de gerador do resíduo sendo possível a redução, a segregação e correta 

destinação final dos mesmos.  Tendo em vista a natureza e a relevância de um adequado 

manejo dos resíduos de serviços de saúde, esta monografia descreve o desenvolvimento e a 

implementação de um sistema de logística reversa para os resíduos gerados pelo uso 

ambulatorial de um anticoagulante injetável (enoxaparina), realizando a orientação adequada 

sobre o medicamento na busca pela maior segurança do paciente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Legislação 

 

 

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso VI, estabelece a competência 

de combate à poluição e à proteção do meio ambiente para todas as esferas do executivo, no 

artigo 24, permite legislações próprias até nível estadual, e no artigo 30, incisos I e II, amplia 

permissão de legislar até nível municipal (BRASIL, 1988). 

 O Quadro 1, a seguir, apresenta de maneira resumida algumas das leis que abrangem o 

tema resíduos desde o nível federal, estadual e municipal, além de Resoluções da Diretoria 

Colegiada (RDC) da ANVISA e do CONAMA, e até mesmo um plano de resíduos sólidos da 

atual companhia de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. 

 De acordo com a RDC/ANVISA n° 306 de 2004, o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é: 

 

“[...] é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao 

manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, 

no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes 

à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de 

proteção à saúde pública e ao meio ambiente.” 

 

 Vale lembrar que existem outros diversos documentos relacionados em outras formas: 

Medida Provisória, Decreto-Lei, Decreto, Instrução Normativa, Portaria, Portaria 

Interministerial, Regimento Interno, Resolução, Proposição, Recomendação e Moção que 

podem ser consultadas sempre que necessário para maior entendimento do assunto de acordo 

com a região do país. 
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Quadro 1. Legislação relacionada aos resíduos no município do Rio de Janeiro. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO SUCINTA 

Lei Federal n° 

12.305/10 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; Dispõe seus princípios, 

objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, às 

responsabilidades aos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. 

Lei Estadual n° 

6.635/13 

Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos hospitalares e dos serviços 

de saúde no Estado do Rio. 

Lei Municipal n° 

4.969/08 

Esta Lei define objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão 

integrada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e o controle da poluição, a 

proteção e a recuperação da qualidade do meio ambiente, a inclusão social e a 

promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos 

ambientais no Município do Rio de Janeiro. Cabe ao poder público municipal 

elaborar o seu plano de resíduos. 

RDC n° 306/04 – 

ANVISA 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de Resíduos de 

serviços de Saúde. Este regulamento aplica-se a todos os geradores de resíduos 

de serviços de saúde. Cabe aos serviços de saúde a responsabilidade pelo correto 

gerenciamento de todos os Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) por eles gerados, 

desde o momento da sua geração até a sua destinação final, atendendo às normas 

e exigências legais. 

Resolução n° 358/05 – 

CONAMA 

Dispõe sobre o tratamento e a dispoição final dos resíduos de serviços de saúde 

e dá outras providências. Tem como objetivo a necessidade de minimizar riscos 

ocupacionais nos ambientes de trabalho, proteger a saúde do trabalhador e da 

população em geral; ações preventivas são menos onerosas do que ações 

corretivas e minimizam com mais eficácia os danos causados à saúde publica e 

ao meio ambiente. 

Plano Municipal de 

Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos da 

Cidade do Rio de 

Janeiro (2012-2016) 

A exigência de elaboração do Plano surgiu com a edição da Lei Municipal nº 

4.969, de 03.12.2008, que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e 

diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do Município 

do Rio de Janeiro, incluindo a elaboração de Plano de Gerenciamento Específico 

para os RSS. 



16 
 

2.2 Resíduos Sólidos 

 

 

 Segundo a Norma Brasileira (NBR) 10004:2004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), resíduos sólidos são:  

 

“aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 

aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível” 

(NBR 10004, 2004). 

  

 

 2.2.1 Classificação de resíduos 

  

 

Com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, a ABNT NBR 

10004:2004 classifica os resíduos sólidos em duas classes: classe I e classe II. 

 

  

            2.2.1.1  Resíduos classe I - Perigosos 

 

 

São aqueles resíduos que apresentam em suas propriedades físicas, químicas ou 

infecto-contagiosas risco à saúde pública e/ou ao meio ambiente; ou quando apresentar uma 

ou mais das seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade (ABNT NBR 10004:2004).  
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2.2.1.2  Resíduos classe II – Não perigosos 

 

 

São subdivididos em duas classes (ABNT NBR 10004:2004): 

Resíduos classe II A – Não inertes: aqueles que não se enquadram  nas classificações 

da classe I (Perigosos) e também não na classe II B. 

Resíduos classe II B – Inertes: não apresentam nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, com exceção 

dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. 

Quando se trata da origem e natureza, os resíduos sólidos são classificados em: 

domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, aeroportos e 

terminais rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas e resíduos de construção civil 

(BRASIL, 2006). 

É possível agrupar os resíduos sólidos em dois grandes grupos em relação a 

responsabilidade pelo gerenciamento dos mesmos. Os resíduos sólidos urbanos, que 

compõem o primeiro grupo, são compostos pelos resíduos domésticos, comerciais e públicos. 

Já o segundo grupo, dos resíduos de fontes especiais, abrange os resíduos industriais, da 

construção civil, rejeitos radioativos, de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, 

agrícolas e os resíduos de serviços de saúde (BRASIL, 2006). 

 

 

2.3 Resíduos de Serviços de Saúde 

 

 

De acordo com a RDC ANVISA n° 306/2004 e a Resolução CONAMA n° 358/2005, 

são definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, funerárias e serviços 

onde se realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, drogarias e 

farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da 

saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, 

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, 

dentre outros similares. 
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Estes dois documentos também estabelecem a classificação destes resíduos, em cinco 

grupos que estão definidos e exemplificados no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2. Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

GRUPO CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 

A – RESÍDUOS 

BIOLÓGICOS 

Possível presença de agentes 

biológicos, podendo apresentar 

risco de infecção de acordo com 

a virulência ou concentração de 

microorganismos presentes. 

A1- Meios de cultura; bolsas 

transfusionais com sangue. 

A2- Carcaças e peças 

anatômicas de animais. 

A3- Peças anatômicas de 

humanos. 

A4- Tecido adiposo de 

lipoaspiração. 

A5- Órgãos, fluídos e demais 

materiais com suspeita de 

contaminação por príons. 

B – RESÍDUOS 

QUÍMICOS 

Contém substâncias químicas, 

que dependendo da sua 

inflamibilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade, pode 

apresentar risco à saúde pública 

ou ao meio ambiente. 

Medicamentos vencidos; 

antimicrobianos; citostáticos; 

digitálicos; resíduos de 

saneantes; metais pesados; 

desinfetantes; dentre outros. 

C - RESÍDUOS 

RADIOATIVOS 

Quaisquer materiais resultantes 

da atividade humana que 

contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos 

limites de eliminação 

especificados nas normas da 

Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN). 

Resíduos resultantes de 

atividades realizadas por 

laboratórios de medicina 

nuclear e radioterapia. 

D – RESÍDUOS 

COMUNS 

Não paresentam risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde 

ou ao meio ambiente. Podem ser 

equiparados aos resíduos 

domiciliares. 

Sobra de alimentos; resíduos 

de áreas administrativas; 

varrição; flores; dentre outros. 

E – 

PERFUROCORTANTES 

Quaisquer materiais 

perfurocortantes ou 

escarnificantes. 

Agulhas; ampolas de vidro; 

lâminas de bisturi; utensílios 

de vidro quebrados; escalpes; 

e outros similares. 

Fonte: BRASIL (2004) e BRASIL (2005). 

 

Baseado nas características dos resíduos que são gerados e na sua classificação, todos 

os grupos ocupam um lugar de destaque, pois merecem atenção especial em todas as suas 
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fases de manejo, que tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos 

mesmos que já foram gerados uma destinação segura, que vise a proteção dos trabalhadores, 

do meio ambiente, dos recursos naturais e da saúde pública (BRASIL, 2004).  

São oito as etapas que compõem o manejo dos RSS (Figura 1). A segregação é 

realizada no momento e no local de sua geração, considerando suas características e riscos 

envolvidos. O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos 

ou recipientes que consigam evitar vazamentos, rupturas e ações de punctura. A identificação 

é a etapa onde são realizadas medidas que permitem o reconhecimento dos resíduos que estão 

acondicionados em sacos ou recipientes, informando como deverá ser realizado o manejo do 

RSS. Para esta identificação, são utilizados símbolos, cores e frases que atendam aos 

parâmetros definidos pela ABNT NBR 7.500. 

O transporte interno é o translado dos resíduos dos pontos de geração até o local do 

armazenamento temporário ou armazenamento externo, que é seguido pelo armazenamento 

temporário onde ocorre a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, visando agilizar a coleta intra estabelecimento e otimização do deslocamento 

do ponto gerador até o ponto destinado à coleta externa. Já o armazenamento externo é o local 

para a guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa. Na coleta 

e transporte externos acontece a remoção dos RSS do armazenamento externo até a unidade 

de tratamento ou disposição final. O tratamento é o método, a técnica ou o processo que 

reduza ou elimine o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 

ambiente. Este tratamento pode ser realizado no próprio local de geração ou em outro 

estabelecimento. Dentre os processos podemos citar a autoclavação e o tratamento térmico 

através da incineração. Como última etapa existe o tratamento final que é a disposição de 

rejeitos no solo, previamente preparado para recebê-los e com licenciamento ambiental 

adequado (BRASIL, 2004). 
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Figura 1. Etapas do Processo de Manejo de RSS. 
Fonte: BRASIL (2004). 

 

Em muitas instituições de saúde do país ocorre ampla utilização de terapias com 

anticoagulantes injetáveis. Além da dispensação que ocorre internamente, também é exercia a 

dispensação de seringas para pacientes ambulatoriais e com ela surge a preocupação da 

destinação final dos resíduos que são gerados nos domicílios dos pacientes. 

O resíduo gerado em ambiente domiciliar em alguns momentos apresenta 

características muito parecidas com os resíduos de serviços de saúde. Por exemplo, seringas e 

agulhas de pacientes insulino dependentes e de usuários de outros medicamentos injetáveis, 

como a enoxaparina, constituem resíduos perfuro cortantes, que geralmente são dispostos com 

os resíduos domiciliares comuns (GARCIA; RAMOS, 2004). 

Vários são os problemas que podem afetar a população devido às condições precárias 

do gerenciamento de resíduos do Brasil. Os resíduos quando não recebem uma destinação 

ambientalmente segura podem causar grandes impactos negativos (PONTES; NUNES, 2012). 

De acordo com Agapito (2007), os resíduos de serviços de saúde podem oferecer 

riscos graves e imediatos por apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos. 

Em relação ao manejo, podem ocorrer acidentes com materiais perfuro cortantes 

acondicionados e segregados sem proteção mecânica. Quanto aos riscos ambientais, 

evidencia-se o grande potencial de contaminação do solo, das águas superficiais e 
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subterrâneas pelo lançamento de resíduos em lixões ou aterros, e da contaminação do ar, que 

pode ocorrer devido ao processo de incineração, que emite gases poluentes para a atmosfera. 

Ademais, os resíduos também constituem um risco para os profissionais ligados ao serviço de 

limpeza pública, que podem sofrer acidentes com materiais perfuro cortantes e, para os 

catadores de lixo, que além dos riscos com materiais perfuro cortantes, podem ingerir 

alimentos contaminados. 

 

 

2.4 Logística Reversa 

  

 

 De acordo com a Lei Federal n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a política 

nacional de resíduos sólidos, a logística reversa é:  

 

"O instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada." 

(BRASIL, 2010). 

 

 A logística reversa não é nenhum processo novo, visto que o processo de reciclagem 

do vidro vem sendo realizado há muito tempo. Diversas são as empresas que utilizam deste 

processo, como as indústrias de bebidas, eletrônicos e automobilística (LACERDA, 2002).

 Apesar de muitos fatores estarem envolvidos por trás da implementação de um 

processo de logística reversa nas indústrias, quando se trata dos RSS a principal preocupação 

que existe está relacionada a questão ambiental. Cada vez mais a legislação que abrange 

questões ambientais tenta tornar as instituições responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos 

que são entregues aos seus clientes/pacientes e do impacto que estes resíduos gerados podem 

causar no meio ambiente caso não recebam a destinação adequada. 

 Segundo Brandão e Oliveira (2012), a Política Nacional de Resíduos Sólidos atribuiu a 

responsabilidade compartilhada aos geradores de resíduos sólidos, aos consumidores e ao 

poder público, demandando a adaptação da sociedade ao conceito de desenvolvimento 

sustentável e de logística reversa, visando minimizar o volume dos resíduos gerados e reduzir 

os riscos à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
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 A relação da logística reversa com o meio ambiente tem importância porque as 

constantes movimentações de materiais residuais, provenientes dos processos de fabricação e 

das devoluções de produtos, podem causar acidentes ambientais. Então, um sistema de gestão 

ambiental quando implantado, fornece ferramentas e procedimentos que serão facilitadores na 

condução da logística reversa dos resíduos sólidos (BUTTER, 2003 apud PEREIRA, 2010). 

 Segundo Lacerda (2002), a vida de um produto, do ponto de vista logístico, não 

termina com sua entrega ao cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não 

funcionam e devem retornar ao seu ponto de origem para serem adequadamente descartados, 

reparados ou reaproveitados (Figura 2). 

 É importante enfatizar que ainda não existe legislação claramente definida para RSS 

gerados na casa dos pacientes e que a logística reversa de RSS visa somente garantir o destino 

e o tratamento correto dos resíduos e não o reaproveitamento ou reciclagem. 

 

 

 

Figura 2. Atividades Típicas do Processo Logístico Reverso. 
Fonte: LACERDA (2002). 

 

 

2.5 Heparinas de Baixo Peso Molecular (HBPM) 

 

 

 Os sistemas fisiológicos que controlam a fluidez do sangue são complexos e refinados, 

já que ele tende a ser fluido na vascularização e, simultaneamente, ser capaz de coagular 

rapidamente em locais de lesão vascular (MAJERUS et al., 1996). A hemostasia é o processo 

de formação de um trombo no local em que ocorre uma lesão e que envolve muitos fatores, 
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são eles: vaso sanguíneo, fator de Von Willebrand, plaquetas, proteínas da coagulação, 

anticoagulantes naturais e sistema fribrinolítico (LOURENÇO, 2004). 

 A utilização de medicamentos com atividade antitrombótica, profilática ou terapêutica, 

é de grande importância na prática clínica, visto a grande amplitude do espectro de doenças 

que necessitem de indicações precisas de procedimentos de anticoagulação (LAGE et al., 

2007). 

 As heparinas dividem-se em não fracionadas (HNF), por exemplo, a heparina, e 

fracionadas ou de baixo peso molecular (HBPM), como a enoxaparina. As HBPM são 

derivadas da HNF por processo de despolimerização química ou enzimática (MARTINS et 

al., 2007). Ao contrário das HNF, as HBPM apresentam resposta anticoagulante mais 

previsível e o seu regime posológico é fixo, sendo ajustado de acordo com o peso do paciente, 

permitindo que sejam utilizadas de maneira mais ampla ambulatorialmente (HIRSH et al., 

1995). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

 

  Desenvolver e implementar, em parceria com o Serviço de Farmácia do Instituto 

Nacional de Cardiologia, um sistema de logística reversa para a correta destinação dos 

resíduos que são gerados pelos pacientes que recebem o medicamento enoxaparina através da 

dispensação ambulatorial realizada pela  instituição. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Avaliar como as indústrias farmacêuticas fabricantes de enoxaparina se referem ao 

descarte de resíduos nas bulas dos produtos comercializados no mercado brasileiro; 

- Criar material de orientação de utilização, armazenamento e descarte adequado do 

medicamento enoxaparina;  

- Elaborar e implementar sistema de logística reversa dos resíduos de enoxaparina que 

é  dispensada pela instituição e gerado em ambiente domiciliar;  

- Contabilizar a adesão ao sistema criado.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Cenário de Estudo  

 

 

 O Instituto Nacional de Cardiologia, originário do antigo Hospital Nossa Senhora das 

Vitórias, foi fundado em 1973 com o nome de Hospital de Clínicas de Laranjeiras. Vinculado 

ao Instituto Nacional de Previdência Social, foi instalado no número 374 da Rua das 

Laranjeiras, onde funcionava a Casa da Comerciária. Em maio de 2000, tornou-se Instituto 

Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, vinculado diretamente ao Ministério da Saúde e 

atualmente é designado Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 

O INC é uma instituição federal de grande porte que ocupa uma área de 20 mil m
2
, 

contendo 172 leitos em funcionamento divididos em 7 enfermarias, 4 unidades de terapia 

intensiva, 1 unidade de isolamento e transplante adulto. 

 A principal atividade do INC é a cardiologia de alta complexidade em serviços de 

assistência (prevenção, diagnóstico, tratamento clínico-cirúrgico das afecções 

cardiovasculares e reabilitação), ensino e pesquisa. 

 Em 2004, o INC tornou-se oficialmente membro da rede de Hospitais Sentinela. Esta é 

responsável pela identificação de problemas em produtos sob vigilância, capazes de 

compreender a qualidade e a segurança do seu uso. Relata os problemas identificados, sob 

forma de notificação, contribuindo com as ações regulatórias da ANVISA. 

 Os hospitais sentinelas representam uma estratégia adicional na monitoração de 

medicamentos à prática clínica. O envolvimento dos profissionais de saúde com os princípios 

de farmacovigilância tem grande impacto na qualidade da assistência, tanto nos aspectos 

relacionados à prescrição, influindo diretamente na prática médica, quanto na dispensação e 

no uso de medicamentos. 

 Inserido neste cenário, o uso de heparina de baixo peso molecular (HBPM), como a 

enoxaparina, na profilaxia ou terapêutica de diversas doenças ou síndromes é de extrema 

importância na prática clínica (LAGE et al., 2007).  

 Pacientes ambulatoriais que já passaram ou que ainda serão submetidos à 

procedimentos cirúrgicos recebem através do Serviço de Farmácia o medicamento 

enoxaparina, amplamente utilizado principalmente para a realização da profilaxia de 

tromboembolismo venoso (TEV), em particular associados à cirurgia geral, na troca de 
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válvulas cardíacas e na extração dentária. Estes pacientes muitas vezes já fazem uso da 

anticoagulação oral e necessitam de outro meio de tratamento durante o período da suspensão 

temporária, e na profilaxia e tratamento da trombose venosa profunda (TVP) em pacientes 

grávidas que utilizam a varfarina como anticoagulante oral por algum motivo específico.  

  No INC, este medicamento é dispensado ambulatorialmente em seringas pré-enchidas 

que apresentam sistema de segurança, que é ativado quando as recomendações do fabricante 

são seguidas de maneira correta. Durante a dispensação, não era realizada orientação 

pertinente em relação ao correto modo de aplicação e ao descarte das seringas após a 

utilização do produto.   

 

 

4.2 Desenho do Estudo 

 

 

O trabalho foi realizado através de um estudo descritivo retrospectivo (junho de 2013 

a maio de 2014) e prospectivo (junho a dezembro de 2014). 

 

 

4.3 Coleta de Dados 

 

 

 O levantamento de dados referentes à dispensação de seringas de enoxaparina para 

pacientes ambulatoriais durante o período de um ano, entre junho de 2013 a maio de 2014, 

através do sistema de gestão hospitalar integrado MV 2000. Através da análise do possível 

impacto que a rotina do Serviço de Farmácia poderia sofrer com a mudança e até mesmo a 

avaliação do que seria necessário para que a orientação e descarte adequado das seringas fosse 

realizado, verificou-se a viabilidade do desenvolvimento e implementação dessas novas 

atividades. 

 Para pesquisa das particularidades e diferenças entre as diversas marcas de 

enoxaparina comercializadas no Brasil, e como os seus fabricantes se referem ao descarte de 

resíduos nas bulas dos seus produtos, foram consultados: as bulas das marcas disponíveis no 

mercado; o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (DEF) (fornece descrições de bulas, 

indicações terapêuticas, grupos farmacológicos e químicos) e a base de dados específica sobre 

informação clínica MICROMEDEX (fornece informações baseadas em evidências sobre as 
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drogas, manejo da doença, toxicologia, dosagem neonatal e medicinas alternativas) 

(http://micromedex.com/). 

 

 

4.4  Etapas da Implementação da Logística Reversa 

 

 

 No início do ano de 2014, o assunto referente ao não tratamento dos resíduos que eram 

gerados pelos pacientes ambulatoriais que recebiam, através do Serviço de Farmácia, as 

seringas da enoxaparina, foi levado para uma das farmacêuticas responsáveis pela 

Farmacovigilância da instituição, e esta percebendo a necessidade, estabeleceu como uma das 

metas anuais do serviço a elaboração e implementação de um sistema de logística reversa para 

destinar de maneira adequada os resíduos gerados por estes pacientes. 

 Com a mobilização junto à chefia do Serviço de Farmácia, que aceitou o desafio, o 

hospital assumiu a responsabilidade pelo descarte. E para dar início à construção desse projeto 

foi necessário:  

 Levantamento sobre a previsão no contrato para a disposição final de resíduos 

químicos, seguida da inclusão deste recolhimento para a realização da disposição final 

adequada pela empresa parceira do hospital.  

 A produção do Plano de Resíduo para informar de maneira simplificada e 

sucinta a conduta a ser seguida por todos que estivessem envolvidos na dispensação e 

recolhimento dos resíduos dos pacientes quando estes retornarem ao hospital; 

 Desenvolvimento de guia ilustrado para os pacientes que fazem uso 

ambulatorial de enoxaparina contendo informações e cuidados referentes ao produto, 

sua correta aplicação e como transportá-lo até a farmácia para sua destinação final;  

 Planejamento do treinamento dos colaboradores, farmacêuticos e residentes do 

Serviço de Farmácia do INC com a utilização do plano de resíduos, o guia ilustrado e  

também  a execução de  um vídeo extraído da internet com  instruções de aplicação do 

medicamento produzido pelo hospital Meridional  localizado no estado do Espírito 

Santo. 

 Adequação da infraestrutura da farmácia através da definição da localização 

mais adequada, e suporte específico, para a caixa coletora; 
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 Desenvolvimento de planilha para simples registro do número de pacientes que 

retornam ao Serviço de Farmácia para entrega dos resíduos após a realização do 

tratamento; 

 Orientação e treinamento da equipe responsável pela limpeza do setor para 

realização da substituição das caixas coletoras quando atingirem a sua capacidade 

máxima permitida e como proceder durante o manejo até o local do armazenamento 

interno. 

 

 

4.5 Avaliação da adesão do sistema de logística reversa desenvolvido 

 

 

 A partir do desenvolvimento de uma planilha específica para registrar o número de 

pacientes que retornaram ao Serviço de Farmácia para entregar os resíduos de enoxaparina 

dispensada no ambulatório, foi possível quantificar este retorno e avaliar a adesão do sistema 

de logística reversa desenvolvido. Foram avaliados os dados referentes ao período 

compreendido entre junho e dezembro de 2014. 

 

 

4.6 Aspectos Éticos  

 

 

Este trabalho foi apresentado ao Comitê de Ética do Instituto Nacional de Cardiologia 

e, por consenso de todos os membros, foi decidido que o mesmo estava dispensado da 

submissão a este comitê, por não se enquadrar nas exigências da resolução CNS 196/96 

(Anexo A). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Após análise em sistema de gestão hospitalar integrado MV 2000, utilizado na 

instituição, verificou-se que durante o período de junho de 2013 a maio de 2014, foram 

realizados 307 atendimentos no programa de dispensação de enoxaparina, relativo ao 

atendimento de 224 pacientes usuários deste medicamento, o que mostra que alguns deles 

retornaram à instituição para receber mais unidades de enoxaparina em seringas quando foi 

necessário, totalizando 4.127 seringas dispensadas em um ano.  Desses 224 pacientes 

atendidos (Figura 3), 78 residem na região metropolitana do Rio de Janeiro, 02 no médio 

Paraíba, 06 na região serrana, 04 na baixada fluminense e 134 na cidade do Rio e Janeiro, 

sendo que 51,5 % destes pertenciam a zona norte da cidade. 

 

 

Figura 3. Mapa representativo do número de pacientes (n = 224) atendidos pelo programa de dispensação de 
enoxaparina de acordo com sua a residência em regiões de governo do Estado do Rio de Janeiro, durante o 

período de junho de 2013 a maio de 2014. 
Fonte: Mapa adaptado de http://pibidgeouff.blogspot.com.br/ (2013). 

 

 Os dados mostram qual o impacto na rotina de trabalho do Serviço de Farmácia, visto 

a necessidade de estabelecer ferramentas e materiais necessários para o desenvolvimento do 

projeto. Além disso, mostraram o potencial impacto ao meio ambiente e saúde pública que 
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poderiam ocorrer se todas estas seringas fossem descartadas de maneira incorreta. Desta 

forma, através da mobilização por parte do Serviço de Farmácia, o setor de Farmacovigilância 

estabeleceu como meta a implementação da logística reversa para recolhimento e destinação 

final adequada para esses resíduos, visto sua necessidade e importância. 

 Após uma breve análise em bulas, no Dicionário de Especialidades Farmacêuticas e na 

base de dados Micromedex®, para um simples levantamento de quais são as marcas utilizadas 

no país e como os fabricantes tratam o assunto do descarte do resíduo tanto do medicamento 

quanto das seringas após a sua utilização, foram encontradas seis marcas no mercado (Quadro 

3): Clexane®, Cutenox®, Endocris®, Enoxalow®, Heptron® e Versa®. 

 

Quadro 3. Quadro comparativo das marcas de enoxaparina disponíveis no mercado brasileiro. 

 
Clexane® Cutenox® Endocris® Enoxalow® Heptron® Versa® 

Laboratório 
Sanofi 

Aventis 
Biochimico Cristália Blausiegel Cellofarm Eurofarma 

Sistema de 

Segurança 
  X X X X X 

Restrito a 

Hospitais 
X X X X   X 

Informação 

Descarte 
X X X X X X 

País de 

Fabricação 
França Índia China Brasil Índia Brasil 

Fonte: elaboração própria. 

 

 De todas essas marcas, apenas a Clexane® apresenta seringa com sistema de 

segurança, em que, pela sua correta manipulação, ocorre a ativação da agulha retrátil. Em 

relação a informação do uso ser restrito em ambiente hospitalar, a marca Heptron® é a única 

que apresenta esta particularidade contida em sua bula. Nenhuma das marcas contem na bula 

orientação para o correto descarte do material perfuro cortante após a sua utilização. Apenas a 

marca Cutenox® retrata o assunto do descarte, mas apenas da solução remanescente que 

possa não vir a ser utilizada pelo paciente: “Após o uso, qualquer produto remanescente na 

seringa deverá ser descartado”. 
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 O fato de esta análise mostrar que as bulas dos produtos disponíveis para 

comercialização não continham informações importantes sobre o descarte dos resíduos, 

mostrou a importância deste trabalho. 

 Um dos entraves encontrados durante o desenvolvimento deste trabalho foi a grande 

dificuldade de encontrar a caixa coletora correta para a destinação final das seringas que 

seriam recolhidas, pois esta deveria apresentar uma abertura maior, para que não colocassem 

em risco os usuários, não envolvesse a manipulação dos resíduos pelo profissional que 

recebesse os mesmos, e também apresentasse um maior volume disponível, diferente daquelas 

já utilizadas no INC. 

 Outro ponto importante foi considerado durante a escolha da caixa coletora: os 

resíduos da enoxaparina além de serem perfuro cortantes, apresentam resíduos do 

medicamento após a sua utilização, fazendo com que estes também sejam classificados no 

grupo B da RDC ANVISA n° 306/2004, como “resíduos contendo substâncias químicas que 

podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade”. Desta forma, foi 

estabelecido pela coordenação do Serviço de Farmácia que a caixa apresentaria as 

características necessárias para o correto recolhimento de materiais perfuro cortantes 

contendo substâncias químicas sem colocar em risco a saúde dos colaboradores envolvidos no 

processo de recebimento (Figura 4). 

 De acordo com informações obtidas por meio da gerência de resíduos do INC (Figura 

5), outro ponto importante que pode ser citado é o fato de que na instituição todo resíduo 

químico é incinerado por empresas específicas do ramo, enquanto que os resíduos perfuro 

cortantes são primeiramente autoclavados seguindo para um aterro sanitário para serem 

posteriormente enterrados. Neste contexto, ambos os tratamentos contribuem para a redução 

dos problemas sociais e ambientais. No entanto, somente por meio do processo de 

incineração, ocorre uma significativa redução em relação ao volume final que foi gerado, 

visto que a dispensação desse medicamento se mostrou ser de grande quantidade quando 

analisados os dados do período de junho de 2013 a maio de 2014. Apesar da vantagem de 

redução de volume de resíduos, uma grande desvantagem deste processo é a geração de gases 

que podem causar poluição atmosférica. 
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Figura 4. Caixa coletora de resíduos de enoxaparina utilizada no Serviço de Farmácia do INC. 

 

    

 

Figura 5. Fluxograma representativo da forma de tratamento dos resíduos de serviço de saúde gerados no INC, 
identificando as vantagens dos processos utilizados. 
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 Também através de informações coletadas e verificadas juntamente com a gerência e 

resíduos, foi apresentado a eles o projeto que passaria a ser realizado pelo Serviço de 

Farmácia, para que fosse possível analisar se o contrato estabelecido entre o hospital e a 

empresa responsável pelo tratamento dos resíduos suportaria essa nova demanda. Não houve 

entraves ou restrições ao aumento de resíduos perante o contrato previamente estabelecido. 

 Após o levantamento das informações supracitadas, juntamente com o serviço de 

Farmacovigilância, foi desenvolvido o plano de resíduos (Apêndice A) com base na rotina já 

existente de dispensação ambulatorial da farmácia do INC. O plano, fixado em locais de fácil 

visualização dos colaboradores da farmácia, contem informações sobre a dispensação e 

orientação realizada pelos farmacêuticos (residentes, plantonistas e diaristas), instruções para 

o momento do recolhimento das seringas no retorno dos pacientes e procedimento para 

substituição das caixas coletoras quando estas atingem o limite da sua capacidade de 

armazenamento. 

 Para as orientações dadas no momento da dispensação das seringas de enoxaparina foi 

desenvolvido um guia ilustrado, o Guia de Orientação de Administração e Descarte para 

Pacientes em Uso de Anticoagulantes Injetáveis (Apêndice B), que é entregue aos pacientes 

ou acompanhantes. O guia contem informações sobre o medicamento, seus riscos, a maneira 

correta de aplicação de maneira ilustrada, condições de armazenamento, formas de 

acondicionamento para o transporte das seringas e local para descarte no retorno à farmácia, 

sempre ressaltando a conscientização e a importância do correto descarte para evitar acidentes 

e a contaminação do meio ambiente caso não fosse descartado de maneira adequada. 

 Por se tratar de um resíduo com riscos tanto de perfuração quanto de contaminação, no 

momento da dispensação do medicamento, teve-se o cuidado de informar os pacientes para 

acondicionarem as seringas utilizadas em embalagens de paredes rígidas (Figuras 6A e 6B), 

como caixa de leite ou de sapato e garrafas PET, evitando a ocorrência de possíveis acidentes 

durante o trajeto de retorno ao hospital. 

 Para que todos os colaboradores estivessem cientes do desenvolvimento e 

implementação do projeto de logística reversa dos resíduos dos pacientes ambulatoriais em 

uso de enoxaparina, foram realizados alguns dias de capacitação para que todos pudessem 

atender de maneira adequada o paciente em alguma etapa do processo. E para que o 

recolhimento e substituição da caixa coletora fosse realizado de maneira correta e sem 

oferecer riscos, a equipe de limpeza também foi orientada e informada sobre o projeto 

implementado na farmácia. 
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Figura 6. A. Seringas de enoxaparina erroneamente acondicionadas em sacola plástica e corretamente 
acondicionadas em embalagens de paredes rígidas (caixa de leite). B. Caixa coletora de resíduos de 

enoxaparina utilizada no Serviço de Farmácia do INC, contendo embalagens de paredes rígidas. 

 

 Para que os colaboradores da farmácia não tenham contato com o resíduo, além da 

abertura maior da caixa coletora (Figura 6B), a mesma ficou posicionada sobre um pallet 

próximo a entrada da farmácia, evitando que os pacientes precisassem ter acesso ao interior da 

farmácia, descartando o seu resíduo sem maiores dificuldades. 

 Por meio da planilha de registro (Apêndice C), preenchida com data, nome do 

paciente, prontuário e assinatura do colaborador que acompanhou o recebimento do resíduo, 

foi possível realizar a contagem de retornos e compará-los com a quantidade de atendimentos 

realizados. No período compreendido entre junho e dezembro de 2014 foram realizados 231 

atendimentos com a dispensação total de 2.982 seringas para pacientes ambulatoriais. Destes 

231 atendimentos, foram registrados na planilha 128 retornos, totalizando 55% dos 

atendimentos realizados no período (Figura 7).  

 Vale lembrar que o objetivo do projeto não foi realizar a contagem de seringas que 

retornavam para a farmácia para serem descartadas de maneira correta, mas sim de orientar os 

pacientes de como deveria ser feito o descarte adequado, mesmo que fosse realizado em outro 

local. Desta forma, pode-se estimar, por suposição, uma diminuição do descarte inseguro, 

redução dos riscos envolvidos tanto para a população envolvida como também para o meio 

ambiente. Lembrando que a contagem das seringas não pode ser realizada, pois a mesma 

implica no contato dos colaboradores do serviço com os resíduos de enoxaparina. 
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Figura 7. Gráfico representativo da quantidade de pacientes que retornaram ao Serviço de Farmácia do INC 
para o descarte do resíduo de enoxaparina no período compreendido entre junho e dezembro de 2014. 

   

 Apesar do guia ilustrado conter instruções de como devem ser as embalagens para o 

transporte das seringas até a farmácia e esta informação ser falada no momento da orientação, 

em alguns retornos dos resíduos verificou-se que as seringas estavam sendo trazidas em 

sacolas plásticas ou em embalagens que não possuíam paredes rígidas (Figura 6A).  

 Acredita-se que por existir um grande volume de atendimentos ambulatoriais, 

abrangendo muitos outros programas, e certa limitação relativa ao número de funcionários, 

possam ter ocorrido falhas no momento da orientação, onde informações importantes foram 

ocultadas, fazendo com que o usuário do produto não tenha entendido corretamente a 

importância do correto acondicionamento para o transporte.  

 De uma maneira geral, há participação da equipe de colaboradores e farmacêuticos, 

mas a participação das farmacêuticas residentes é fundamental para o andamento do projeto, 

visto que os plantonistas e diaristas apresentam rotinas intensas já estabelecidas, sendo as 

residentes de grande importância para o atendimento ambulatorial realizado pelo Serviço de 

Farmácia do Instituto Nacional de Cardiologia. 
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6 CONCLUSÃO  

 

 

 Os resíduos de serviços de saúde geram grande preocupação aos gestores de saúde, 

visto que os estabelecimentos de saúde são por si só imensos geradores de resíduos, 

necessitando assim de uma maior atenção.  

 O desconhecimento e a falta de informações pelos pacientes sobre o assunto faz com 

que, em muitos casos, os resíduos sejam ignorados ou recebam um tratamento inadequado no 

momento do seu descarte, não condizendo com o potencial perigo que este material representa 

ao meio ambiente e a sociedade em geral, que em grande parte desconhece os perigos destes 

materiais.  

 Em relação aos objetivos deste trabalho, todos foram alcançados, visto que foi 

desenvolvido e implementado um sistema de logística reversa para os resíduos das seringas de 

enoxaparina que são dispensadas pela instituição e que são utilizadas pelos pacientes.  

 Juntamente com a implementação do sistema, também foi realizada uma avaliação de 

como as indústrias farmacêuticas se referem em suas bulas à questão do descarte do resíduo 

que é gerado após a utilização do medicamento. Foi possível perceber que apesar de sabermos 

da responsabilidade de que todos devem estar envolvidos no ciclo de vida do produto (da 

produção até sua destinação final), fica a desejar as orientações sobre o correto descarte 

desses resíduos ao usuário. 

 Após a implementação do projeto e uma avaliação do sistema criado, após seis meses, 

verificou-se que apesar da taxa de retorno ter sido um pouco mais que a metade dos 

atendimentos realizados neste período, houve a contribuição para a redução de descartes 

inapropriados no meio ambiente, reduzindo desta forma os riscos associados caso estes não 

apresentassem uma destinação final adequada. 

 Entende-se que a partir da implementação deste projeto, hoje faz parte da rotina do 

Serviço de Farmácia da instituição orientar o paciente sobre a correta utilização e o descarte 

adequado do medicamento enoxaparina; orientação esta que se torna de grande valia, visto 

que os pacientes não encontrariam esta informação na bula do medicamento. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Plano de Resíduos 

 

 

                                                                   

PLANO DE RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA 

LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS PERFURO CORTANTES DE PACIENTES AMBULATORIAIS EM USO DE 

ENOXAPARINA 

O Instituto Nacional de Cardiologia, como parte da Rede Sentinela, tem como uma das metas 
para o ano de 2014 do Programa de Farmacovigilância realizado pelo Serviço de Farmácia, um Plano 
de Logística Reversa para Medicamentos Injetáveis dispensados pela Farmácia para pacientes 
ambulatoriais, no caso a enoxaparina. Abaixo estão as instruções para início do plano. 

Instruções para a DISPENSAÇÃO e ORIENTAÇÃO ao paciente: 

1- O atendimento ao paciente deverá ser realizado pelo farmacêutico para garantia da devida 

orientação. 

2- O produto deverá ser dispensado na quantidade e dose exatas de acordo com a prescrição 

médica. 

3- Na cópia do receituário, que é retida pela farmácia, deverá ser anotado a quantidade e o lote 

do produto que está sendo dispensado. 

4- O farmacêutico que está realizando o atendimento deverá fazer uma breve leitura do material 

informativo com o paciente, acompanhada da orientação sobre o uso adequado da seringa e 

do local de aplicação. 

5- Perguntar se o paciente ainda tem dúvidas, e se necessário, solicitar que o mesmo explique o 

procedimento de administração. 

6- No momento da orientação do descarte, informar as possíveis embalagens que poderão ser 

utilizadas para o transporte das seringas do domicílio até a Farmácia.  

Exemplos: caixa de leite, caixa de suco, garrafa pet, latas de leite em pó, caixas de sapato, 

potes de sorvete, ou qualquer outra embalagem que apresente paredes rígidas e que seja 

capaz de diminuir o risco de acidentes com perfuro cortantes, e que se necessário, deverão 

ser previamente lavadas. 

ATENÇÃO: INFORME AO PACIENTE PARA NÃO UTILIZAR SACOLAS PLÁSTICAS!!!! 

7- Se necessário, mostrar a caixa específica para o descarte ao paciente para demonstrar a 

importância da correta destinação destes resíduos. 

8- Deixar a cópia da receita no local adequado para que seja realizada a baixa no sistema pela 

funcionária responsável. 

Instruções para o RECOLHIMENTO das seringas no retorno do paciente: 
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1- Conduzir o paciente até a caixa específica para o descarte e solicitar que o mesmo coloque a 

embalagem que está com as seringas utilizadas no recipiente. 

2- Anotar o nome e o prontuário do paciente que utilizou o medicamento em planilha específica 

que encontra-se fixada em prancheta específica próximo ao local do descarte. 

3- Caso ocorra a demanda, pelo paciente, do descarte de seringas de outros medicamentos 

injetáveis, como insulina e eritropoietina, o procedimento de orientação de recolhimento e 

descarte deverá ser realizado da mesma maneira. 

Instruções para a SUBSTITUIÇÃO das CAIXAS COLETORAS: 

1- Quando a caixa de resíduos atingir o limite da capacidade (marcação indicada na parte 

externa), solicitar à funcionária da limpeza para realizar o fechamento e recolhimento da 

mesma. Quando a nova caixa começar a ser utilizada, escrever na parte superior a data de 

abertura dessa nova caixa. As caixas novas estão na CAF já montadas! 
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APÊNDICE B - Guia Ilustrado para Orientação dos Pacientes (Lado interno) 
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APÊNDICE B - Guia Ilustrado para Orientação dos Pacientes (Lado externo) 
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APÊNDICE C - Planilha de Registro 
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LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS PERFURO CORTANTES DE PACIENTES 

AMBULATORIAIS EM USO DE ENOXAPARINA

DATA NOME COMPLETO DO PACIENTE PRONTUÁRIO FARM/COLABORADOR
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ANEXOS 

 

  

ANEXO A - Carta de Aprovação  

 

 

 


