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RESUMO
Título:
Procedimento Guia para Estimativa do Custo da Logística Reversa dos Medicamentos Vencidos
– Aplicação em uma Rede de Drogarias do município de Volta Redonda/RJ
Objetivo do Trabalho:
Em cumprimento com a Lei Nº 4.822/2011 no município de Volta Redonda, que institui a
obrigatoriedade de instalação dos recipientes para coleta dos medicamentos vencidos
provenientes das residências nas drogarias como pontos de coleta, como deve ser feita a
Logística Reversa dos medicamentos vencidos em uma rede de drogarias da cidade de Volta
Redonda - RJ? Qual o custo médio estimado da Logística Reversa dos medicamentos vencidos
em uma rede de drogarias da cidade de Volta Redonda - RJ?
Está pesquisa tem o objetivo de propor um procedimento guia para estimativa dos custos da
Logística Reversa dos medicamentos vencidos, provenientes das residências, e descartados em
uma rede de drogarias na cidade de Volta Redonda – RJ, visando à destinação correta e
ambientalmente adequada em cumprimento a Legislação existente. Como objetivos específicos
levantar como é feita a Logística atualmente e propor melhorias.
Procedimentos/Método para a solução do problema:
Conforme os procedimentos, esta pesquisa será aplicada, pois tem o objetivo de gerar
conhecimentos sobre a gestão dos resíduos de medicamentos vencidos nas drogarias, explorando
e descrevendo toda a cadeia logística do modelo atual em uma rede de drogarias do município de
Volta Redonda.
De acordo com os procedimentos, a primeira etapa realizou a pesquisa será bibliográfica,
bibliométrica, pesquisa de campo e levantamento documental. Tanto a pesquisa bibliográfica
como a documental foi essencial para este estudo, uma vez que possibilitou o entendimento das
conceituações e do andamento dos estudos e publicações acerca dos temas abordados e permitiu
identificar a lacuna existente na literatura acerca da gestão dos resíduos gerados provenientes de
medicamentos vencidos nas residências. Na segunda etapa foram realizadas entrevistas nas
partes envolvidas na cadeia logística e quantitativa, para a coleta e análise dos dados que
permitiram a construção do procedimento proposto.
Resultados:
O procedimento Guia para Estimativa do custo atual da Logística Reversa dos medicamentos
vencidos em uma rede de drogarias do município de Volta Redonda/RJ foi divido em 4 Etapas. A
primeira compõe-se dos Passos 1, 2 e 3 onde determina-se a região da rede de drogarias, estimase a quantidade gerada e verifica os custos do plano de conscientização. A segunda Etapa
dividida nos Passos 4, 5 e 6 onde determina-se a localização dos pontos de coleta, o tipo de
transporte e a localização do ponto de tratamento e destinação final. Em seguida, a terceira Etapa
compõe-se dos Passos 7 e 8 onde se define os custos de transporte e custos de tratamento e
destinação final. E, por fim, a quarta Etapa é dividida nos Passos 9 e 10. No Passo 9 determinase os custos da Logística Reversa onde se têm o somatório das Etapas 1, 2 e 3, e no Passo 10
têm-se a Análise de Sensibilidade, com o objetivo de avaliar o cenário atual do custo da
Logística Reversa dos medicamentos vencidos nessa rede de drogarias, e analisar possíveis
oscilações de cenários que possam reduzir o custo final deste processo. Como resultado, é
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possível
afirmar
que
a
questão
problema
foi
respondida,
e
que
o
objetivo geral da pesquisa foi alcançado, visto que a pesquisa obteve êxito em estimar os custos
da Logística Reversa atual dos medicamentos vencidos na rede de drogarias da cidade de Volta
Redonda-RJ utilizada como objeto de estudo.
Foi possível, por meio dos dados coletados, definir os custo e analisar como a gestão da dos
medicamentos vencidos é realizada nesta rede de drogarias.
Com o procedimento proposto a drogaria apresenta margem de redução no cenário atual
(Cenário 01) em relação ao Cenário 02 e Cenário 04. Os custos mensais do Cenário 04
estimados correspondentes a rota para coleta nos 111 pontos e os custos para a Logística Reversa
são de R$ 17.460,27, sendo o custo mensal de R$ 157,29 para cada drogaria, reduzindo em
média 34,52 % do custo com a Logística Reversa, sendo o Cenário mais atrativo e recomendado
não somente para a rede de drogarias, mais para todas as drogarias do município, o que atenderia
a Legislação correspondente. O custo mais viável de divulgação seria de implantação de um
Banner em cada ponto de coleta, no valor unitário de R$ 90,00, não sendo o ideal porém
atenderia a legislação existente. Esse procedimento pode ser aplicado em todas as drogarias do
município, assim como em qualquer cidade que tenha drogarias.
Implicações práticas:
Os resultados apresentados confirmaram a necessidade de uma atenção especial, por
parte das autoridades competentes a gestão do descarte dos medicamentos vencidos na cidade de
Volta Redonda –RJ.
Também se faz necessária a participação mais efetiva do poder Público, com vistas em
orientações relacionadas à legislação e fiscalização.
Como contribuição efetiva, esta pesquisa produziu um procedimento guia que permite avaliar o
custo da Logística Reversa em rede de drogarias, onde o mesmo poderá ser usado por todas as
drogarias do município, assim como de outras cidades para o descarte consciente e
ambientalmente adequado dos medicamentos vencidos.
Originalidade e contribuições:
Na ausência e/ou escassez de trabalhos que discutem a logística reversa dos medicamentos
vencidos nas residências e quanto custa este processo, a presente pesquisa vem reforçar e
contribuir com estudos, uma vez que visa analisar a cadeia de suprimentos destes resíduos. O
desenvolvimento desta pesquisa contribuiu de forma inovadora ao abordar um tema
que é pouco explorado na gestão dos medicamentos vencidos proveniente das residências.
Produção Técnica/Tecnológica:
A pesquisadora desenvolveu um procedimento guia para estimativa do custo da Logística
Reversa dos medicamentos vencidos atual.
Palavras-chave: Cadeia de Suprimentos, Logística Reversa, Resíduos Sólidos, Resíduos de
Saúde, Medicamentos Vencidos, Tratamento e Destinação Final.
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ABSTRACT

Title:
Guide Procedure for Estimating the Cost of Reverse Logistics for Expired Drugs -Application in
a Drugstore network in the city of Volta Redonda / RJ
Objective of the study:
In conformity with Law No. 4,822 / 2011 in the municipality of Volta Redonda, which
establishes the mandatory installation of containers for the collection of expired drugs from
residences in drugstores as collection points, as should the Reverse Logistics of expired
medicines in a drugstore network in the city of Volta Redonda - RJ? What is the estimated
average cost of Reverse Logistics for expired drugs in a drugstore network in the city of Volta
Redonda - RJ?
This research has the objective of proposing a guide procedure to estimate the costs of Reverse
Logistics of expired drugs, coming from homes, and discarded in a network of drugstores in the
city of Volta Redonda - RJ, aiming at the correct and environmentally appropriate destination in
compliance with existing legislation. As specific objectives, survey how Logistics is currently
carried out and propose improvements.
Procedures/Method for solving the problem:
According to the procedures, this research will be applied, as it aims to generate knowledge
about the management of drug residues expired in drugstores, exploring and describing the
entire logistical chain of the current model in a network of drugstores in the municipality of
Volta Redonda.
According to the procedures, the first stage carried out the research will be bibliographic,
bibliometric, field research and documentary survey. Both bibliographic and documentary
research was essential for this study, since it made it possible to understand the concepts and the
progress of studies and publications on the topics covered and allowed to identify the gap in the
literature regarding the management of waste generated from expired drugs at homes. In the
second stage Interviews were conducted with the parties involved in the logistical and
quantitative chain, for data collection and analysis that allowed the construction of the proposed
procedure.

Results:
The guide procedure for estimating the current cost of reverse logistics for expired drugs in a
drugstore network in the city of Volta Redonda / RJ was divided into 4 stages. The first consists
of Steps 1, 2 and 3, where the region of the drugstore network is determined, the amount
generated is estimated and the costs of the awareness plan are verified. The second stage is
divided into Steps 4, 5 and 6, where the location of the collection points, the type of transport
and the location of the treatment point and final destination are determined. Then, the third Stage
consists of Steps 7 and 8, where transport costs and treatment and final disposal costs are
defined. And finally, the fourth Stage is divided into Steps 9 and 10. In Step 9, the costs of
Reverse Logistics are determined, where the sum of Steps 1, 2 and 3 is determined, and in Step
10, there is the Analysis of Sensitivity, with the objective of evaluating the current scenario of
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the cost of Reverse Logistics of expired drugs in this drugstore network, and analyzing possible
fluctuations in scenarios that may reduce the final cost of this process. As a result, it is possible
to state that the problem question has been answered, and that the
The general objective of the research was achieved, since the research was successful in
estimating the costs of Reverse Logistics actual for expired drugs in the drugstore network in the
city of Volta Redonda-RJ used as the object of study.
It was possible, through the data collected, to define costs and analyze how the management of
expired drugs is carried out in this network of drugstores.
With the proposed procedure the drugstore has a reduction margin in the current scenario
(Scenario 01) in relation to Scenario 02 and Scenario 04. The estimated monthly costs of
Scenario 04 corresponding to the route for collection at 111 points and the costs for Reverse
Logistics are R $ 17,460.27, with a monthly cost of R $ 157.29 for each drugstore, reducing on
average 34.52% of the cost with Reverse Logistics, being the most attractive scenario and
recommended not only for the drugstore chain, more for all drugstores in the municipality,
which would comply with the corresponding legislation. The most viable cost of disclosure
would be to implant a Banner at each collection point, in the unit value of R $ 90.00, not being
ideal, however, it would comply with the existing legislation. This procedure can be applied in
all drugstores in the municipality, as well as in any city that has drugstores.
Practical implications:
The results presented confirmed the need for special attention, for competent authorities to
manage the disposal of expired drugs in the city of Volta Redonda –RJ.
There is also a need for more effective participation by the government, with a view to
guidelines related to legislation and inspection.
As an effective contribution, this research produced a guide procedure that allows to evaluate the
cost of Reverse Logistics in a drugstore network, where it can be used by all drugstores in the
municipality, as well as in other cities for the conscious and environmentally appropriate
disposal of expired drugs.
Originality and contributions:
In the absence and/or scarcity of studies that discuss the reverse logistics of expired drugs in
homes and how much this process costs, this research reinforces and contributes to studies, since
it aims to analyze the supply chain for these residues. The development of this research
contributed in an innovative way to address a theme which is little explored in the management
of expired drugs from homes.
Technical/Technological Production:
The researcher developed a guide procedure to estimate the cost of Reverse Logistics for expired
drugs actual.
Keywords: Supply Chain, Reverse Logistics, Solid Waste, Health Waste, Expired Medicines,
Treatment and Final Destination.
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1. INTRODUÇÃO
O gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) está direcionado ao manejo
seguro e à orientação dada aos funcionários de um estabelecimento de saúde. A função de
adequar os procedimentos realizados, com as exigências legais são para garantir dois principais
objetivos: a segregação adequada no local onde os RSS são gerados e a minimização do descarte
incorreto desses resíduos dentro do estabelecimento gerador (VENTURA, 2009).
Neste sentido, o gerenciamento dos RSS se caracteriza por um conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais,
com o objetivo de minimizar a produção dos resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação
da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente (ANVISA, 2004).
Nos países em desenvolvimento, os resíduos não recebem a atenção necessária e a maioria
dos estabelecimentos de saúde não cumprem as práticas e princípios estabelecidos na legislação
(SILVA et al., 2005). Alguns destes países elaboraram manuais de práticas e recomendações sobre
o manuseio e a disposição dos resíduos sólidos de todas as categorias geradas pelas instituições
de saúde, que precisam ser tratados, transportados e descartados de forma correta para resguardar
a saúde pública e evitar a geração de poluição ambiental (BDOUR et al., 2007).
A preocupação com práticas sustentáveis é uma questão de intensa preocupação e discussão
no cenário atual, porém problemas econômicos no Brasil impedem o governo de apoiar
adequadamente um serviço de políticas de saúde (SILVA et al., 2005).
A população brasileira apresentou um crescimento de 0,75% entre 2016 e 2017, enquanto a
geração per capita de RSU apresentou aumento de 0,48%. A geração total de resíduos aumentou
1% no mesmo período, atingindo um total de 214.868 toneladas diárias de RSU no país
(ABRELPE, 2017).
A gestão dos RSS no Brasil não é um tema novo, porém vem sendo mais abordado
recentemente, pois está relacionado à implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS), instituído pela Resolução Nº 306 de 2004, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (VENTURA, 2009).
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Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto (lixões)
constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, conforme
revela a Pesquisa Nacional Saneamento Básico (PNSB) de 2008. Embora este quadro venha se
alterando nos últimos anos, sobretudo nas Regiões Sudeste e Sul do País, tal situação se configura
como um cenário de destinação reconhecidamente inadequado, que exige soluções urgentes e
estruturais para o setor (IBGE, 2008).
Já o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) dispõe por meio da Resolução Nº358
de 29 de abril de 2005, a segregação dos resíduos, no momento e local de sua geração,
permitindo reduzir o volume de resíduos que necessitam de manejo diferenciado (CONAMA,
2005).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão que regulamenta o
gerenciamento dos RSS, dispõe sobre o gerenciamento de RSS na Resolução da Diretoria
Colegiada - Nº 306, de 07 de dezembro de 2004. Consideram que os serviços de saúde são
responsáveis pelo correto gerenciamentos de todos os RSS, no qual os medicamentos se
enquadram, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente (ANVISA,
2004).
De acordo com a NBR 12808/93 da ABNT, os medicamentos vencidos ou não utilizados são
classificados como resíduos especiais de serviço de saúde e como tal apresentam potencial risco
ao meio ambiente e à saúde pública. No que se refere ao uso de medicamentos em domicílios,
junto à população, muitos usuários não sabem o quefazer com os medicamentos vencidos, assim
como desconhecem os impactos negativos oriundos do descarte inadequado dos mesmos
(CARVALHO; FERREIRA; MUCINI; SANTOS, 2009).
Os medicamentos são considerados resíduos químicos de saúde pela ANVISA, e a perda de
validade dos medicamentos reservados em casa, pode ser um problema de onde e de que forma os
descartar. O descarte de medicamentos em desuso ou vencidos de residências não possui ainda
legislação específica. À medida que os medicamentos vencidos são dispostos a céu aberto
tornam-se parte do lixo, e dissemina doenças por meio de vetores, que se multiplicam nesses
locais ou que fazem desses resíduos, fonte de alimentação (RODRIGUES, 2009). No Brasil,
ainda há carência de tecnologias ambientalmente adequadas para o tratamento dos resíduos
infectantes e químicos, pois são sistemas complexos e requerem grandes recursos financeiros. O
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desconhecimento da população e a falta de orientação por parte dos poderes públicos ocasionados
pela escassez de campanhas explicativas são a principal causa desse descarte inadequado
(MOREIRA, 2012).
Desenvolver uma estrutura e planejar o gerenciamento dos medicamentos vencidos, definindo
os fluxos de tratamento e descarte levando em consideração questões econômicas, técnicas
normativas e ambientais é uma questão prioritária à conservação do meio ambiente (COSTI et al.,
2004; MOHEE, 2005).
Conforme a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), a logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social.
Caracterizam-se 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 ambiental adequada. De acordo
com a PNRS, o país estabelece regras para lidar com os resíduos que puderem ser reciclados; e os
rejeitos, que antes poluíam o meio ambiente, como os medicamentos, passarão a ser tratados de
forma ambientalmente adequada. A logística reversa está prevista na lei, entretanto, não abrange
medicamentos vencidos e os não utilizados (BRASIL, 2012).
Conforme a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(ABRELPE), em 2017, 4.518 municípios prestaram os serviços de coleta, tratamento e disposição
final de 256.941 toneladas de RSS, o equivalente a 1,2 kg por habitante/ano. Contudo, dados
fornecidos pelas empresas do setor, relatam a capacidade instalada em equipamentos, para
tratamento de RSS por diferentes tecnologias atingiu a marca de 1.007,3 toneladas diárias. A
legislação aplicável estabelece que determinadas classes de resíduos de serviços de saúde
demandam o tratamento previamente a sua disposição final. No entanto, ainda cerca de 27,5%
dos municípios brasileiros destinaram seus RSS sem declarar o tratamento prévio dado aos
mesmos (ABRELPE, 2015).
A legislação sanitária apresenta uma brecha quanto ao tratamento de resíduos de
medicamentos no item 11.18.3 da Portaria nº 306, de 7 de dezembro de 2004, tratando-se de
resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. Orienta que se
estiverem no estado líquido poderão ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo
receptor, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de
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recursos hídricos e de saneamento. Apesar de estabelecido que esse procedimento deva ser feito
atendendo às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, é contraditório aos princípios da
preservação da saúde pública, pois a ausência de informações poderá inserir nesse grupo
substâncias que apresentam de fato risco à saúde e ao meio ambiente (ANVISA, 2004).
Existe uma grande pressão sobre os gestores de resíduos para desenvolver uma abordagem
sustentável para a gestão de resíduos dos serviços de saúde. O gerenciamento de forma adequada
do descarte desses resíduos pode minimizar os riscos e impactos a saúde pública (CHAERUL et
al., 2008).
Na maioria das cidades brasileiras, o lixo ainda é despejado em lixões, possibilitando que
principalmente os catadores consumam inapropriadamente os medicamentos ou os descartem
diretamente no solo, para o reaproveitamento das embalagens. O consumo indevido de
medicamentos, principalmente os de data de validade expirada, pode levar ao surgimento de
reações adversas graves, intoxicações, entre outros problemas, comprometendo decisivamente a
saúde e a qualidade de vida dos usuários. Neste sentido, é necessário caracterizar os volumes e a
composição desses resíduos para desenvolver estratégias adequadas para melhores práticas de
gestão (JANG et al., 2006).
A falta de consciência e apreciação entre os serviços de saúde, assim também como do
público, instalações existentes inadequadas e falta de aplicação rigorosa das regras no
gerenciamento dos resíduos evidencia a falta de preocupação do poder público para investir em
campanhas de promoção visando à conscientização ao descarte de medicamentos vencidos, em
que existem riscos de relevante impacto ambiental, mas também para a comunidade geral (PATIL
e POKHREL, 2005).
Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
de Volta Redonda (2014), em 2010, o governo Federal sancionou a Lei nº 12.305/2010
estabelecendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos em harmonia com as Diretrizes Nacionais
de saneamento básico, descrevendo a política nacional para o setor de resíduos. Esta lei também
determina a obrigatoriedade da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS).
O sistema municipal de limpeza urbana de Volta Redonda faz o controle quantitativo de 3
(três) tipos de resíduos, controlados e medidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
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(SMSP), sendo resíduos sólidos urbanos 206 t/dia, resíduos de construção civil 76,7 t/dia e
resíduos dos serviços de saúde 1,5 t/dia, sendo que 2,15% desses resíduos são de medicamentos
vencidos nas residências. Segundo a literatura especializada, estima-se que a geração de RSS
total seja de 1% da geração total de RSU de um município. No entanto, no ano de 2013, a SMSP
tem informações que o serviço de limpeza urbana do município coletou cerca de366 toneladas de
RSS, sendo este quantitativo 20% maior que a estimativa de geração, o que se justifica pela
ausência dos Planos de Manejo Interno de Resíduos, o que caracteriza uma segregação de RSS
ineficiente, permitindo que estes resíduos se misturem aos resíduos comuns. O fato é que apesar
deste quantitativo ser 20% maior, a tendência é que o município gere um volume ainda maior de
RSS já que algumas unidades privadas não são atendidas pelo sistema de coleta de RSS do
município, além dos RSS provenientes das residências, os quais não são computados nesta
estimativa (PMVR, 2014).
Para os casos dos resíduos de medicamentos vencidos gerados e provenientes de residências,
fica instituído de acordo com a Lei Municipal Nº 4.822 de 2011, Anexo II, a obrigatoriedade da
instalação nas drogarias do município de Volta Redonda, de recipientes coletores de
medicamentos vencidos, bem como seu armazenamento, destinação, além de divulgação e
conscientização da importância desta lei perante a população. Apesar da existência desta Lei não
se tem informações sobre o quanto as drogarias do município cumprem e investem na divulgação
do plano de conscientização da população, já que aumentaria o descarte e consequentemente o
custo. Algumas drogarias não possuem nenhum ponto de coleta visível deixando de cumprir a
Lei. Diante do exposto em cumprimento com a Lei Nº 4.822/2011 no município de Volta
Redonda, que institui a obrigatoriedade de instalação dos recipientes para coleta dos
medicamentos vencidos provenientes das residências nas drogarias como pontos de coleta, como
deve ser feita a Logística Reversa dos medicamentos vencidos em uma rede de drogarias da
cidade de Volta Redonda - RJ? Qual o custo médio estimado da Logística Reversa dos
medicamentos vencidos em uma rede de drogarias da cidade de Volta Redonda - RJ?
1.1 . Objetivos do Estudo
Está pesquisa tem o objetivo de propor um procedimento guia para estimativa dos custos da
Logística Reversa dos medicamentos vencidos, provenientes das residências, e descartados em
uma rede de drogarias na cidade de Volta Redonda – RJ, visando à destinação correta e
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ambientalmente adequada em cumprimento a Legislação existente. Como objetivos específicos
que farão o direcionamento desta pesquisa, pretendem-se:
 Entender a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a Lei Municipal Nº 4.822 de 2011 da
Câmara Municipal de Volta Redonda;
 Mapear a rota da Logística Reversa dos medicamentos vencidos provenientes de
residências na cidade de Volta Redonda/RJ, da rede de drogarias foco do estudo;
 Estimar a quantidade gerada de medicamentos;
 Levantar os dados de quantidade e custos envolvidos na Logística Reversa;
 Desenhar o Procedimento Guia para a Logística Reversa;
 Aplicar o procedimento com base nos dados da rede de drogarias foco do estudo;
 Verificar a possibilidade de redução no Custo Total final.
 E propor um Procedimento Guia para estimativa dos custos de Logística Reversa como
modelo para outros municípios.
1.2. Justificativa
O tema acerca dos Resíduos Sólidos vem sofrendo uma introdução crescente em pesquisas
de produção científica. Um estudo bibliométrico realizado pela própria autora, nas bases de
pesquisa Spell e Scielo, em 2017, utilizando as palavras chaves Resíduos de Saúde,
Medicamentos, Medicamentos Vencidos, Coleta, Tratamento e Destinação Final, apresentam que,
entre os anos de 2002 e 2017, a quantidade de publicações nacionais abordando o assunto evoluiu
consideravelmente somente após a RDC Nº 306 de 2004 que dispõe sobre o regulamento técnico
para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, e da Lei 12.305/2010 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir da criação dessas leis tema sobre o gerenciamento
dos RSS passou a ter mais relevância, e os autores passaram a pesquisar. Isto demonstra a
relevância bem como a preocupação dos estudiosos em discutir o tema abordado.
Diante do exposto, o presente trabalho se justifica pela extrema importância de que as
organizações e a sociedade tenham conhecimento dos riscos que os medicamentos vencidos
geram no descarte inadequado, tornando-se imprescindível a adoção de métodos eficazes, com o
objetivo de minimizarem os impactos. Na ausência e/ou escassez de trabalhos que discutem a
logística reversa dos medicamentos vencidos nas residências e quanto custa este processo,
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apresente pesquisa vem reforçar e contribuir com estudos, uma vez que visa analisar a cadeia de
suprimentos destes resíduos. Desta forma, contribuirá tanto para pesquisas quanto para expandir
o conhecimento da sociedade sobre as consequências de suas atitudes e o trato com o meio
ambiente. Conforme Falqueto & Kligerman (2013) a realidade sanitária do país apresenta dificuldades no que concernem os processos de tratamento e destinação dos resíduos de natureza
biológica e química. No Brasil não há um Programa Nacional de Recolhimento de Medicamentos
Vencidos e sim ações isoladas que já foram iniciadas por municípios brasileiros. Existem avanços
na legislação, como a Lei Municipal Nº 4.822 de 2011, Anexo II, que determina a obrigatoriedade
da instalação nas drogarias do município de Volta Redonda, de recipientes coletores de
medicamentos vencidos, porém o gerenciamento dos resíduos e o cumprimento de Leis ainda
apresentam grandes deficiências, principalmente no que tange os resíduos de medicamentos que,
em razão de suas características farmacológicas, podem se tornar tóxicos ao ambiente e ao
homem, o que justifica a necessidade de mais pesquisas e estudos. Especificamente em relação
aos medicamentos, atualmente não se tem uma política e sistema de fiscalização consolidado e
eficaz, e especificamente sobre descarte de medicamentos vencidos nos domicílios.
1.3. Estrutura da pesquisa
A presente pesquisa encontra-se estruturada em sete Capítulos. O Capítulo (1) aborda a
Introdução do estudo, apresentando a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos e a
justificativa do estudo. O Capítulo (2) aborda aspectos gerais da gestão de RSS no Brasil e no
mundo como a cadeia de suprimentos e logística reversa, os resíduos sólidos urbanos e de saúde,
modelos de coleta seletiva, tratamento, disposição final para esses resíduos e gestão de custos da
logística reversa. No Capítulo seguinte (3), os procedimentos metodológicos utilizados para
desenvolvimento da pesquisa. Prosseguindo no Capítulo (4), o procedimento proposto que é o
objeto de estudo. No Capítulo (5) aplica-se o procedimento proposto em uma rede de drogarias
do município de Volta Redonda – RJ e apresentam-se seus resultados e discussões. Por fim, o
Capítulo (6) apresenta as considerações finais da pesquisa, suas limitações e sugestões para
pesquisas futuras.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Este Capítulo apresenta a discussão teórica para a caracterização e a fundamentação dos
Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde. Serão apresentadas a fundamentação da Logística
Reversa e Cadeia de Suprimentos, Modelos de Coleta Seletiva, Resíduos Sólidos e os Resíduos
dos Serviços de Saúde e Medicamentos Vencidos, com seus tipos de tratamento e disposição
final.
2.1. Cadeia de Suprimentos e Logística reversa
O conceito de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS), definido pelo Council of Supply
Chain Management Profisionals (CSCMP), abrange o planejamento e a gestão de todas as
atividades envolvidas no fornecimento, aquisição e conversão de materiais, juntamente com todas
as atividades de gestão de logística. Inclui coordenação e colaboração com os parceiros da cadeia,
integrando as principais funções e o processo de negócio em um modelo coeso e de alto
desempenho (CSCMP, 2012).
O Council of Supply Chain Management Profissionals (2010) define a Logística Reversa –
LR como um segmento especializado da Logística que enfoca o movimento e o gerenciamento de
produtos e bens depois da venda e depois da entrega ao cliente. Inclui o retorno de produtos para
reparo e/ou crédito (CSCMP, 2010).
Lambert et al., (1999) ressaltam que a Logística Reversa considera tópicos como
redução/conservação da fonte, reciclagem, substituição e descarte, questões importantes que
fazem a interface com as atividades logísticas de compras e suprimentos, tráfego e transporte,
armazenagem e estocagem e embalagem.
Para Leite (2003) a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e
de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição
reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de
imagem corporativa, entre outros. Desta forma, a logística reversa tem como objetivo, segundo
Leite (2003), tornar possível o retorno dos bens ou de seus materiais constituintes ao ciclo
produtivo ou de negócios, agregando valor econômico, ecológico, legal e de localização.
São obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
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urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constituam resíduo perigoso, observando as regras de gerenciamento de
resíduos perigosos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens,
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e produtos eletroeletrônicos
e seus componentes (BRASIL, 2012).
A Logística Reversa, ao estabelecer a necessidade do gerenciamento reverso, possibilita ao
Estado gerir os Resíduos de Serviços de Saúde de forma eficiente e segura para a saúde da
população e para o meio ambiente. Esta é uma atuação importante no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS – que centraliza as ações em saúde coletiva no país, conforme preconizado pela
Constituição Federal, sendo tema da Lei nº 12.305/2010, que regulamenta a Política Nacional de
Resíduos Sólidos e institucionaliza a Logística Reversa em todo o país (BRASIL, 2012).
Mesmo com brechas na legislação no que se refere ao descarte dos resíduos de medicamento,
já existem iniciativas de logística reversa e de conscientização da população sobre esse assunto.
Como exemplo, podemos citar a Brasil Health Service (BHS) 1que, através de uma parceria
público-privada, lançou um programa intitulado “Descarte Consciente”, com o qual a população
é informada sobre pontos de coleta existentes em algumas localidades brasileiras, e orientadas
quanto ao descarte de medicamentos (BHS, 2016).
Ciplet (2006) afirma que os recursos naturais são desperdiçados quando são queimados ou
simplesmente direcionados aos aterros. Sendo limitado, perder a oportunidade de reciclar e dar
nova destinação. O processo de reciclagem traz benefícios para a comunidade, pois gera
empregos e renda, além de contribuir para a redução da poluição ambiental, pois menos resíduos
são depositados em aterros, e ainda implica o menor gasto de recursos naturais (GARCIA;
ZANETTI-RAMOS, 2004).
Além disso, quando há formas de reentrada dos resíduos em cadeias produtivas, estes
adquirem valor econômico, gerando ganhos em transporte, armazenagem, produção e matériasprimas. No Brasil o que se observa é um comportamento “de tudo ou nada”: ou todos os resíduos
1

Brasil Health Service (BHS), especializada na responsabilidade, transparência, inovação e eficiência na Gestão de
Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS).
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são segregados como perigosos, ou nada é separado e os Resíduos de Serviços de Saúde acabam
sendo dispostos como resíduos comuns ou domiciliares (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004;
LUIZ-PEREIRA; COELHO, 2009).
2.2. Resíduos Sólidos Urbanos
Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) representam um dos poluentes locais mais perniciosos
que existem e, quando não administrados, são geralmente os principais contribuintes para as
inundações locais, poluição do ar e da água (WORLD BANK, 2012).
A PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações
adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito
Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Ainda segundo a lei 12.305, de 02 de agosto de
2010, a PNRS define os Resíduos Sólidos como materiais, substância, objeto ou bem descartado
resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final, se propõe proceder ou se
está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou semi-sólidos, bem como gases contidos em
recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2012).
De acordo com a ABRELPE (2017), a população brasileira apresentou um crescimento de
0,75% entre os anos de 2016 e 2017, e sua geração per capita de RSU apresentou um aumento de
0,48%. A geração total, por sua vez, atingiu o equivalente a 214.868 t/dia de RSU gerados no
país, um crescimento de 1% em relação ao ano anterior de 212.753 t/dia. A quantidade de RSU
coletados em 2017 cresceu em todas as regiões, em comparação ao ano anterior, e manteve uma
cobertura um pouco acima de 90%, sendo a região Sudeste responsável por quase 53% do total,
apresentando o maior percentual de cobertura dos serviços de coleta do país conforme a Figura 1.
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Figura 1: Geração de RSU no Brasil.
Fonte: ABRELPE, 2017.

Segundo a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), os resíduos sólidos podem ser
classificados de acordo com sua periculosidade e origem. Quanto a sua periculosidade, eles
podem ser classificados em:
1. Classe I – perigosos: aqueles que apresentam certas características em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, os quais podem oferecer risco à saúde
humana e ao meio ambiente. Para verificar esta periculosidade, os resíduos devem ser submetidos
a testes de inflamabilidade,
amabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Exemplos:
resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde (medicamentos vencidos) dos grupos A, B, C e
E;
2. Classe II – não perigosos: são os resíduos agrupados em duas classes: Classe
Classe II A e Classe II B.
A Classe II A – não inertes: podem ter propriedades como biogradebilidade, combustibilidade ou
solubilidade em água. Representam todos os resíduos que não estão enquadrados nas classes I e II
B. Exemplos: restos de alimentos, lixos de banheiros. A Classe II B – inertes: aqueles que não
tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade de água, excetuando-se
excetuando se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, quando submetidos a
contato dinâmico
mico e estático, com água destilada e deionizada. Exemplos: tijolo, alguns plásticos,
resíduos de poda e varrição (ABNT, 2004).
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2.3.. Resíduos dos Serviços de Saúde
S
A ANVISA institui na RDC nº 306 de 2004, a classificação dos RSS em cinco grupos: Grupo
A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR 7500 da ABNT, com
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos,
pretos, onde se encaixam como exemplos de
resíduos de saúde do grupo A placas e lâminas de laboratório, peças anatômicas, sangue entre
outros;; Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500
da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco, na qual se enquadram os
medicamentos em validade e vencidos, reagentes de laboratório,
atório, resíduos de metais pesados,
entre outros; Grupo
rupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação
ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da
expressão resíduo radioativo,, onde se encaixam serviços de medicina nuclear e radioterapia
radioterapia;
Grupo D é representado pelos resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou
radiológico à saúde ou meio ambiente, podendo ser equiparados a resíduos domiciliares como
alimentos e resíduos administrativos
ministrativos;; e, por último, Grupo E é identificado pelo símbolo de
substância infectante constante na NBR 7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e
contornos pretos, acrescido da inscrição de resíduo perfurocortante,
cortante, indicando o risco que
apresenta o resíduo,, onde se enquadram lâminas de bisturi, ampolas de vidro, agulhas, entre
outros (ANVISA,
VISA, 2004), conforme a Figura 2.
2

Figura 2: Símbolos de Identificação dos Grupos de Resíduos de Serviços de Saúde.
Fonte: ABNT 2004.
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Os resíduos de medicamentos que pertencem ao Grupo B deverão ser submetidos às
condições de tratamento térmico para resíduos industriais. Fazem parte do grupo B os produtos
hormonais, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos,
imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias,
drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos. Também inclui os resíduos e
insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados. O tratamento mais utilizado é a
incineração, ou ser dispostos em aterros de resíduos perigosos, devidamente licenciados pelos
órgãos ambientais. O estabelecimento que optar pelo tratamento térmico de seus resíduos deve
fazer constar esta opção no PGRSS e deverá ser documentado por meio de registro dos dados da
fonte geradora (ANVISA, 2014).
Determinar os tipos e as quantidades de RSS é um importante e primeiro passo para a
eliminação segura. Os dados de geração de resíduos são usados na estimativa das capacidades
necessárias para contêineres, áreas de armazenamento, transporte e tecnologias de tratamento. Os
dados de geração de resíduos podem ser usados para estabelecer dados de linha de base sobre as
taxas de produção em diferentes áreas de saúde e para especificações de compras, planejamento,
orçamento, cálculo de receitas de reciclagem, melhoria de sistemas de gerenciamento de resíduos
e avaliação dos impactos ambientais (OMS, 2014).
Segundo a Abrelpe em 2017, 4.518 municípios prestaram os serviços de coleta, tratamento e
disposição final de 256.941 toneladas de RSS, o equivalente a 1,2 kg por habitante/ano. O dado
atual representa uma diminuição na geração de 0,04% em relação ao total gerado em 2016
conforme a Figura 3. A capacidade instalada em equipamentos para tratamento de RSS por
diferentes tecnologias aumentou e alcançou 1.007,3 toneladas diárias. (ABRELPE, 2017).
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Figura 3: Geração de RSS no Brasil.
Fonte: ABRELPE, 2017.

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o uso das normas não é
obrigatório por lei, entretanto, oferece aos governos uma base técnica para a saúde, segurança e a
legislação ambiental. Estabelecidas de forma consensual fornecem regras, diretrizes e
características mínimas para as atividades ou para seus resultados (ABNT, 2016).
No contexto dos resíduos de serviços de saúde, as Normas Brasileiras (NBR) orientam quanto
à classificação, os termos específicos, as identificações de produtos perigosos, ass
assim como fixam
os procedimentos para o manuseio, a coleta, o acondicionamento, o armazenamento e o
transporte. Algumas destas normas estão listadas a seguir:
 ABNT NBR 7500/2013 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio,
movimentação e armazenamento
armazename
de produto;
 ANBT NBR 7501/2011 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia;
 ABNT NBR 9191/2008 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Requisitos e
métodos de ensaio;
 ABNT NBR 9735 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre
de produtos perigosos;
 ABNT NBR 12807 – Resíduos de Serviço de Saúde – Terminologia;
 ABNT NBR 12808 – Resíduos de Serviço de Saúde – Classificação;
 ABNT NBR 12809 – Resíduos de Serviços de Saúde — Gerenciamento de resíduos de
serviços
os de saúde intra-estabelecimento;
intra
 ABNT NBR 12810–
– Resíduos de Serviço de Saúde – Gerenciamento extra
extraestabelecimento – Requisitos;
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 ABNT NBR 13853 – Coletores para resíduos de serviço de saúde perfurantes e cortantes
– requisitos e métodos de ensaio;
 ABNT NBR 14652 – Implementos Rodoviários – Coletor-transportador de resíduos de
serviço de saúde – Requisitos de construção e inspeção;
 ABNT NBR 15051– Laboratórios Clínicos – Gerenciamento de resíduos.
Os problemas relacionados aos RSS são complexos e exigem dos profissionais da saúde um
posicionamento de consumo consciente, para diminuir a quantidade de resíduos gerados e os
desperdícios, o descarte correto nas lixeiras específicas para cada grupo, para não contaminar os
demais resíduos e elevar os custos de gestão. Conhecer os custos dos processos, como o de
geração e manejo dos RSS, é de fundamental importância, pois a implantação efetiva do PGRSS
pode ser onerosa, mas também pode contribuir para diminuir custos (NOGUEIRA, 2016).
2.4. Modelos de Coleta Seletiva
A coleta seletiva, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305,
aprovada em 2010, é definida como “coleta de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição ou composição” (Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010). A aprovação
da Lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, permitiu
apresentar a distinção entre resíduos e rejeito, estabeleceu um marco legal para o setor de
resíduos sólidos e apresentou a coleta seletiva de resíduos como um de seus instrumentos
(SANTOS, 2012).
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2010) a coleta seletiva
busca promover a educação ambiental, gera trabalho e renda e apresenta como consequência o
hábito da separação do lixo para seu devido aproveitamento, contribuindo para a sustentabilidade
urbana. As vantagens proporcionadas pela implantação dos programas de coleta seletiva são:
redução de custos com a disposição final do lixo em aterros sanitários ou incineradores trazendo
como consequência o aumento da vida útil de aterros sanitários; diminuição de gastos com áreas
ocupadas por lixões clandestinos; educação e conscientização ambiental da população, que pode
acarretar diminuição de gastos gerais com limpeza e melhoria das condições ambientais e de
saúde (Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014).
Dados do IBGE, constantes da Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2011
informam que no total de municípios brasileiros 32,3% possuem programa, projeto ou ação de
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coleta seletiva de lixo em atividade; 42,7% dos municípios não possuem programa, projeto ou
ação e 19,2% não possuem programa, mas tem projeto ou ação de coleta seletiva de lixo em
elaboração (IBGE, 2010).
O sistema porta a porta é o sistema mais utilizado nos atuais programas de coleta seletiva e
consiste na separação dos materiais recicláveis feita pela população, para posterior coleta
realizada por veículos específicos. O material reciclável, previamente segregado por tipo ou não,
acondicionado e apresentado à coleta pelo gerador é coletado por veículos dimensionados para
realizar tal tarefa, ainda, na porta da residência do contribuinte. Esse sistema traz maior
comodidade aos cidadãos (MIRANDA, 2018).
Geralmente os materiais recicláveis são agrupados visando facilitar a sua separação na fonte
geradora e posterior disposição na calçada do contribuinte. Dispensa o deslocamento do cidadão
até um Posto de Entrega Voluntária, o que influi positivamente quanto à participação na coleta
seletiva e permite mensurar a participação da população no programa pela facilidade de se
identificar os domicílios e estabelecimentos participantes, além de agilizar a descarga nas áreas
de triagem (BRINGHENTI, 2004).
Exige maior infraestrutura de coleta, representada pelo aumento da frota de veículos e
recursos humanos e tende a apresentar custos mais altos de coleta e transporte comparado com
outras modalidades de coleta seletiva. Atrai a presença de maior número de catadores na região
onde está implantada (questão social) (BRINGHENTI, 2004).
Outro modelo de coleta seletiva encontrado no Brasil é Posto de Entrega Voluntária. Esse
modelo é caracterizado quando o próprio gerador vai até um Posto de Entrega Voluntária e
deposita o material reciclável previamente triado em recipientes. Um dos pontos negativos é que,
com frequência, pessoas estranhas ao programa retiram os materiais com maior valor econômico,
como latinhas de alumínio. Essa prática é negativa para o sucesso do programa, que fica apenas
com o material de baixo valor (MIRANDA, 2018).
E, por fim, outro tipo de Coleta Seletiva encontrado é o modelo por Trabalhadores
Autônomos. Esta modalidade é realizada por pessoas que trabalham individualmente
(autônomos) ou organizados em associações ou cooperativas, podendo ou não ter a atuação do
governo municipal no planejamento, com investimentos ou subsídios. Nesta modalidade, um
grupo de trabalhadores autônomos, em geral apoiado e/ou gerenciado por alguma organização de
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caráter social, recolhe o material reciclável disposto em via pública, oriundo de domicílios, ou
gerado em estabelecimentos comerciais, de serviços ou em indústrias, previamente segregado por
tipo ou não (MIRANDA, 2018).
2.5. Gestão dos Resíduos de Saúde
De acordo com Environmental Protection Agency (EPA, 2002), a gestão de resíduos é um
abrangente programa de prevenção, de coleta, de reciclagem, de compostagem e de disposição de
resíduos sólidos, coexistindo de modo integrado. Esta definição ressalta a integração necessária
entre as atividades sob gestão que devem respeitar as peculiaridades locais.
Um dos aspectos importantes para a compreensão do funcionamento das cadeias de
suprimentos é o entendimento de como ela está estruturada. A gestão da cadeia de suprimentos
dos RSS é um processo complexo e oneroso financeiramente, que envolve várias atividades
interligadas, que necessita de planejamento, recursos e estratégias de implantação
individualizadas. Sua execução depende da estrutura física, das condições de trabalho, da
qualificação dos recursos humanos envolvidos no manejo e do comportamento de descarte de
todos os trabalhadores da saúde (NOGUEIRA, 2016).
A PNRS também define Disposição final ambientalmente adequada como a distribuição
ordenada de resíduos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
Segundo a PNRS, os Geradores de resíduos sólidos são pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o
consumo. Já o Gerenciamento de resíduos sólidos são um conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na
forma desta lei (BRASIL, 2012).
As organizações de saúde têm se preocupado com seus gastos e têm procurado definir seus
modelos de gestão para que suas decisões sejam pautadas na responsabilidade ambiental e social
para o seu desenvolvimento econômico. Assim, conhecer os custos dos processos, como o custo
de geração e de manejo dos RSS, é de fundamental importância, pois a implementação efetiva do
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PGRSS pode ser onerosa, mas também pode contribuir para diminuir custos (NOGUEIRA,
2016).
Os elementos de custo para o gerenciamento de RSS em uma instalação de tratamento central
para um distrito, província ou outra região geográfica dependem dos cenários de coleta,
transporte, tratamento e destinação de RSS. Estes custos também se aplicam aos arranjos de
tratamento em cluster, em que uma instalação de cuidados de saúde serve como um centro de
tratamento de RSS de hospitais menores, clínicas e práticas privadas na área circundante (OMS,
2014).
Conforme a ANVISA, todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS), baseado nas características dos resíduos gerados e na
classificação constante do Apêndice I, que estabelece as diretrizes de manejo dos RSS (ANVISA,
2004). Conforme a ANVISA (2004) o PGRSS a ser elaborado deve ser compatível com as
normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos serviços de
saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas. O manejo dos RSS é
entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra-estabelecimento,
desde a geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas, apresentadas na Figura 4:

Etapa 1
Segregação

Etapa 2
Acondicionamento

Etapa 5
Armazenamento
Temporário

Etapa 6
Tratamento

Etapa 3
Identificação

Etapa 4
Transporte Interno

Etapa 7
Armazenamento
Externo

Etapa 8
Coleta e
Transporte
Externo

Etapa 9
Disposição Final

Figura 4: Fluxograma das etapas do gerenciamento dos resíduos.
Fonte: Próprio Autor, adaptado ANVISA, 2004.
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A primeira etapa compreende a Segregação que é a separação dos resíduos no momento e
local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado
físico e os riscos envolvidos. A segunda etapa é definida como o Acondicionamento, ato de
embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às
ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser
compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo (ANVISA, 2004).
Na terceira etapa, tem-se a Identificação dos resíduos, conjunto de medidas que permite o
reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto
manejo dos RSS. Ainda segundo a ANVISA, a quarta etapa compreende o Transporte Interno, ou
seja, o translado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento
temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta. A quinta
etapa definida como Armazenamento Temporário é a guarda temporária dos recipientes contendo
os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando à coleta dentro
do estabelecimento e facilitar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à
apresentação para coleta externa (ANVISA, 2004).
A sexta etapa do manejo é o Tratamento, aplicação de método, técnica ou processo que
modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de
contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. A sétima etapa consiste
no Armazenamento Externo, guarda dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de
coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. A oitava
etapa é definida como Coleta e Transporte Externos que consistem na remoção dos RSS do
abrigo de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final,
utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a
integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as
orientações dos órgãos de limpeza urbana (ANVISA, 2004).
E, por fim, e nona etapa compreende a Disposição final que consiste na disposição de
resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de
construção e de operação, e com licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA
nº 237/97 (ANVISA, 2004).
Com o rápido crescimento populacional e industrialização, a disposição de RSS, que incluem
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uma ampla gama de resíduos contaminantes, infecciosos e perigosos, tornou-se um dos principais
problemas ambientais. Ainda existe um número limitado de estudos relacionados ao
gerenciamento da cadeia de suprimentos do RSS, especialmente para o desenvolvimento de
técnicas de gestão para os RSS (KARAMOUZ et al., 2007).
2.5.1. Tipos de Tratamento para os Resíduos de Saúde
Compreendem-se por tratamento dos resíduos sólidos, de forma genérica, quaisquer processos
manuais, mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que alterem as características dos resíduos,
visando à minimização do risco à saúde, a preservação da qualidade do meio ambiente, a
segurança e a saúde do trabalhador (ANVISA, 2006).
O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro
estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o
estabelecimento gerador e o local do tratamento (ANVISA, 2004).
Segundo o IBAM (2001), são muitas as tecnologias para tratamento de resíduos de serviços
de saúde. Até pouco tempo, a disputa no mercado de tratamento de resíduos de serviços de saúde
era entre a incineração e a autoclavagem. Qualquer que seja a carga biológica dos resíduos é
importante respeitar aos padrões estabelecidos pelo órgão de controle ambiental do Estado para
emissões dos efluentes líquidos e gasosos; descaracterizar os resíduos, no mínimo impedindo o
seu reconhecimento como lixo hospitalar; processar volumes significativos em relação aos custos
de capital e de operação do sistema, ou seja, ser economicamente viável (IBAM, 2001).
Os processos comerciais disponíveis que atendem a estas premissas fundamentais são
Incineração, Pirólise, Autoclavagem, Microondas, Radiação Ionizante, Desativação Eletrotérmica
e Tratamento Químico (ANVISA, 2006), apresentados na Figura 5:

35

27,6%
Incineração
47,6%

Autoclave
Microondas

2,7%

Outros
22,1%

Figura 5: Capacidade instalada de tratamento de RSS (T/Ano).
Fonte: Elaboração Próprio Autor, adaptado ABRELPE 2017.

A Incineração é uma técnica que exige alto investimento para implantação e operação, assim
como requer monitoramento eficiente dos gases. Neste processo, a queima dos resíduos atinge
temperatura superior a 1000ºC, cujo equipamento tem dispositivos de controle de ar,
(VENTURA, 2009).
A incineração é um processo de queima, na presença de excesso de oxigênio, no qual os
materiais à base de carbono são decompostos, desprendendo calor e gerando um resíduo de
cinzas. Normalmente, o excesso de oxigênio empregado na incineração é de 10 a 25% acima das
necessidades de queima dos resíduos (IBAM, 2001).
Após a incineração dos RSS, os poluentes gerados devem ser processados em equipamento de
controle de poluição (ECP) antes de serem liberados para a atmosfera, atendendo aos limites de
emissão estabelecidos pelo órgão de meio ambiente. É um dos métodos mais utilizados para
tratamento dos medicamentos vencidos (ANVISA, 2006).
O principal objetivo da incineração de resíduos é a redução do seu volume e da massa que
será depositada em um aterro sanitário. A redução de massa pode variar entre 70 e 80%, o que
proporciona o aumento da vida útil dos aterros sanitários, que passam a receber apenas os rejeitos
daqueles resíduos incinerados, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(HARRISON & HESTER, 1994; CHIRICO, 1996; BRASIL, 2010).
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Outro tratamento para os resíduos é a pirólise que é um processo de destruição térmica, como
a incineração, com a diferença de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio
minimizando, portanto, as emissões de poluentes formados em atmosfera. Nesse processo, os
materiais à base de carbono são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e carvão
(IBAM, 2001).
A pirólise apresenta-se como uma opção promissora no tratamento de RSS diante do cenário
atual e da dificuldade de equalização dos custos, riscos ambientais e redução de massa e volume
dos resíduos. Porém, uma dificuldade encontrada na pirólise é o fato de que, para a quebra de
polímeros no processo de termo conversão, é necessária uma considerável quantidade de energia
para quebra das macromoléculas, sendo desejável a utilização da energia gerada no processo para
compensar total ou parcialmente os custos energéticos (BRANDRUP, 1996; TÔRRES-FILHO et
al., 2014 ).
Já o método de Autoclavagem é um processo de esterilização a vapor em altas temperaturas,
sob condições controladas, para promover a desinfecção dos resíduos. É um método de baixo
custo operacional e não apresenta efluentes gasosos, e quanto ao efluente líquido, este se torna
inofensivo ao meio ambiente e ao ser humano (VENTURA, 2009).
Consiste em um sistema de alimentação que conduz os resíduos até uma câmara estanque
onde é feito vácuo e injetado vapor d'água (entre 105 e 150°C) sob determinadas condições de
pressão. Esse processo apresenta as seguintes vantagens: custo operacional relativamente baixo,
não emite efluentes gasosos e o efluente líquido é estéril, manutenção relativamente fácil e
barata. Em contrapartida, apresenta as seguintes desvantagens: não há garantia de que o vapor
d'água atinja todos os pontos da massa de resíduos, salvo se houver uma adequada trituração
prévia à fase de desinfecção, não reduz o volume dos resíduos, a não ser que haja trituração
prévia, e por último o processo em batelada, não permitindo um serviço continuado de tratamento
(IBAM, 2001).
Outro método para o tratamento de resíduos é o Microondas. Neste processo, os resíduos são
triturados, umedecidos com vapor a 150ºC e colocados continuamente num forno de Microondas
onde há um dispositivo para revolver e transportar amassa, assegurando que todo o material
receba uniformemente a radiação de micro-ondas (IBAM, 2001).
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Segundo Blenkharn (1995), pode oferecer risco ocupacional durante o manuseio dos resíduos,
principalmente na fase inicial da trituração antes da aplicação da radiação. A técnica embora
possibilite a eliminação de formas de vida com potencial patogênico (germes infecciosos) não
reduz o volume final do material (BLENKHARN, 1995; CICCONI, 2005).
Já o método de Radiação Ionizante é o tratamento que abrange desenhos usando irradiação de
feixes de elétrons, cobalto 60 ou fontes ultravioletas. A radiação ultravioleta é utilizada para
destruir os microoorganismos no ar como complemento de outras tecnologias de tratamento, mas
não é capaz de penetrar em sacos de lixo fechados (OMS, 2014).
Esse processo apresenta as seguintes desvantagens em relação aos processos anteriores:
eficiência de tratamento questionável, uma vez que há possibilidades de nem toda a massa de
resíduos ficarem exposta aos raios eletromagnéticos, necessidade de se dispor adequadamente a
fonte exaurida de cobalto 60 (radioativa). Suas vantagens referem-se à ausência de emissão de
efluentes de qualquer natureza, assim como pelo fato de ser um processo contínuo (IBAM, 2001).
A Desativação Eletrotérmica constitui outro método de tratamento de resíduos. É uma
tecnologia limpa, sem lançamentos de efluentes líquidos ou gases nocivos ao ambiente. Os
resíduos são expostos a um campo elétrico de alta potência gerados por ondas eletromagnéticas a
10 mHz. Os resíduos absorvem energia desse campo e aquecem rapidamente, atingindo em torno
de 100ºC para inativação microbiológica (VENTURA, 2009).
As vantagens e desvantagens deste processo são as mesmas do processo de Microondas,
agravadas pela dificuldade de manutenção do equipamento e ausência de redução do volume, a
não ser que se instale um sistema de trituração posterior ao tratamento (IBAM, 2001).
Por fim, o último método de tratamento dos resíduos é conhecido como Tratamento Químico.
Os métodos de tratamento químico utilizam desinfetante como dióxido de cloro dissolvido,
hipoclorito de sódio, ácido peracético, solução de lima, gás de ozônio ou produtos químicos
inorgânicos secos. Processos químicos envolvem a trituração, moagem ou mistura para aumentar
a exposição dos resíduos ao agente químico. Os resíduos são triturados e logo depois
mergulhados numa solução desinfetante (OMS, 2014).
As vantagens deste processo são a economia operacional e de manutenção, assim como a
eficiência do tratamento dos resíduos. E as desvantagens são a necessidade de neutralizar os
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efluentes líquidos e a não redução do volume do lixo, a não ser por meio de trituração feita à
parte (IBAM, 2001).
2.5.2. Disposição Final dos Resíduos de Saúde
Consiste na disposição definitiva de resíduos no solo ou em locais previamente preparados
para recebê-los. Pela legislação brasileira, a disposição deve obedecer a alguns critérios. Segundo
o CONAMA (2005), o processo de disposição final dos resíduos dos serviços de saúde deve
respeitar os critérios mínimos para disposição, sendo assim:
I) Quanto à seleção de área:
a) não possuir restrições quanto ao zoneamento ambiental (afastamento de unidades de
conservação ou áreas correlatas);
b) respeitar as distâncias mínimas estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes de
ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
II) Quanto à segurança e sinalização:
a) sistema de controle de acesso de veículos, pessoas não autorizadas e animais, sob
vigilância contínua;
b) sinalização de advertência com informes educativos quanto aos perigos envolvidos.
III) Quanto aos aspectos técnicos:
a) sistemas de drenagem de águas pluviais;
b) coleta e disposição adequada dos percolados;
c) coleta de gases;
d) impermeabilização da base e taludes;
e) monitoramento ambiental.
IV) Quanto ao processo de disposição final de resíduos de serviços de saúde:
a) disposição dos resíduos diretamente sobre o fundo do local;
b) acomodação dos resíduos sem compactação direta;
c) cobertura diária com solo, admitindo-se disposição em camadas;
d) cobertura final;
e) plano de encerramento (CONAMA, 2005, p. 621).

O aumento da vida útil dos aterros sanitários é especialmente importante para as grandes
metrópoles brasileiras, que não dispõem de área em seus territórios para construção de novos
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aterros e que encaminham seus resíduos para locais cada vez mais distantes dos centros
geradores. O maior deslocamento dos resíduos até os locais de destinação final implica em
elevação dos custos de operação do sistema de limpeza urbana associados ao transporte e à
necessidade de construção de estações de transferência. As unidades, quando bem planejadas em
relação à sua integração urbana, podem gerar energia com distâncias reduzidas entre o local de
geração e de consumo, reduzindo as perdas no transporte, com consequente ganho de eficiência
no sistema (MANNARINO, FERREIRA & GANDOLLA, 2016).
A Figura 6 apresenta a disposição final dos RSU no Brasil em aterro sanitário, aterro
controlado e lixões conforme panorama da ABRELPE (2017). A disposição final adequada de
RSU registrou um índice de 59,1% do montante anual encaminhado para aterros sanitários. As
unidades inadequadas como lixões e aterros controlados ainda estão presentes em todas as regiões
do país e receberam mais de 80 mil toneladas de resíduos por dia, com um índice superior a 40%,
com elevado potencial de poluição ambiental e impactos negativos à saúde (ABRELPE, 2017).
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Figura 6: Disposição final dos RSU no Brasil em aterros sanitários, aterros controlados e lixões.
Fonte: Elaboração Próprio Autor, adaptado ABRELPE 2017.

Após a fundamentação dos conceitos apresentados no Referencial Teórico, o Capítulo 3
apresenta o procedimento e métodos utilizados para desenvolvimento da pesquisa.
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2.6. Gestão de Custos da Logística Reversa
Os custos representam medidas monetárias dos sacrifícios com os quais uma organização tem
que arcar para atingir seus objetivos e, portanto, sua análise é vital para uma gestão eficiente das
empresas. A compreensão das relações existentes entre custos, produção e ponto de equilíbrio é
fundamental para o monitoramento dos gastos e para o reconhecimento da rentabilidade do
produto (UPCHURCH, 2000; HONG, 2006).
Neste sentido, pode-se afirmar que a gestão dos custos relaciona-se diretamente com questões
voltadas à atividade-fim da entidade, fornecendo subsídios para o conhecimento dos gastos da
produção e da aquisição de matéria-prima, conhecimento este que influencia as decisões sobre
quanto e quando adquirir os estoques (BRAGA, 1995; SANVICENTE, 1997; GARRISON &
NORREN, 2001).
A visão gerencial dos custos completa-se no momento em que visualizamos custos na
empresa e/ou instituição como um centro processador de informações, que recebem (ou obtém)
dados, acumulados de forma organizada, analisa-os, interpreta-os, produzindo informações de
custos para diversos níveis gerenciais (WESTON & BRIGHAM, 2000).
Para Hansen & Mowen (2001) o eficaz processo de gestão de custos passa, necessariamente,
pela eficiência e eficácia das atividades de planejamento, execução e controle. As empresas estão
buscando a redução de custos e aumento da produtividade de diversas formas.
Gasto, também é denominado dispêndio, é, por exemplo, a compra de bens ou serviços: sendo
um dispêndio recursos econômico, sempre provoca uma obrigação, uma dívida, no entanto, os
eventos a gastar e de pagar são distintos, podendo ocorrer em momentos diferentes (GITMAN,
2002).
Assaf Neto (2009) quando fala de custos apresenta duas dimensões: a que se refere à
quantificação em termos de peso, volume, aérea, e a que se refere à quantificação em termos
monetários, relacionado à expressão econômico financeira. Para o autor, custo é um gasto relativo
ao bem ou serviço utilizado na produção de bens ou serviços: custo também é gasto, mas é
reconhecido como custo quando utilizado na produção de bens ou serviços.
Segundo Faria (2008), os elementos propriamente ligados às operações físico-logísticas
referem-se às embalagens e seus dispositivos de movimentação, o manuseio e movimentação de

41

materiais dentro do campo da organização, a forma de armazenagem e o transporte. Estes
elementos são comuns aos processos de distribuição e abastecimento, dentro de uma cadeia
logística de suprimentos geral de qualquer organização. Assim a gestão integrada dos processos
mais uma vez se posiciona de forma estratégica a fim de gerenciar melhor todos os custos
logísticos ligados ao processo, trazendo ganhos e vantagens competitivas às empresas.
A gestão de custos é uma das ferramentas indispensáveis dentro desse processo, e devem-se
destacar custos envolvendo todo o processo produtivo e sua disponibilização; estes custos podem
variar de acordo com a localização do cliente, embalagens, lotes de embarque, vida financeira da
organização, meios de transportes, centros de distribuição, assim como seus fornecedores e meios
de sistema de informação (BERTAGLIA, 2009).
De acordo com Leite (2002), informações devem estar nitidamente incluídas ao processo
reverso dos produtos, fazendo com que o seu destino seja o mais coerente possível, e que seus
benefícios sejam entendidos, para isso, torna-se necessário fazer referências a pelo menos dois
processos integrados da logística reversa, que podem estar ligados ao ciclo de negócios ou ciclo
produtivo. Desse modo, o autor classifica a logística reversa como logística reversa de pós-venda
e logística reversa de pós-consumo, onde, logística reversa de pós-venda relaciona-se a
operacionalização do fluxo físico dos produtos e bens após sua venda, que dependendo do motivo
retornam ao processo de distribuição direta, e, a logística reversa de pós-consumo, operacionaliza
o fluxo físico dos produtos, no entanto, está relacionado aos bens e produtos já enviados ao
mercado e descartados pela sociedade, que é o caso dos medicamentos vencidos objeto de estudo
deste trabalho.
Após a apresentação dos conceitos no referencial teórico, o capítulo seguinte apresenta os
métodos utilizados para desenvolvimento da pesquisa.
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3. MÉTODOS
De acordo com os procedimentos metodológicos utilizados e apresentados na Figura 77,
inicialmente realizou-se
se uma pesquisa bibliográfica e bibliométrica,, pesquisa de campo e
levantamento documental. O levantamento bibliográfico partiu da análise
análise de materiais já
elaborados,, constituído principalmente
principal
de referências teóricas analisadas e pub
publicadas por meios
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites (GERHARDT e
SILVEIRA, 2009).

Figura 7: Métodos utilizados para pesquisa.
Fonte: Elaboração Próprio Autor, 2020.

O levantamento documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, elaborado
através de materiais disponibilizados pelos responsáveis nas entrevistas realizadas (GIL, 2002).
E por fim realizou-se a pesquisa de campo na Vigilância Sanitária, na Rede de Drogarias e na
empresa responsável pela Logística Reversa, utilizada com o objetivo de conseguir informações
e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta (LAKATOS,
2003).
Para obtenção dos
os dados,
dados foram utilizados questionários e entrevistas para obtenção de
informações. A coleta de dados também envolve a obtenção tanto de informações numéricas
(dados estatísticos) como de informações de texto, onde serão realizadas entrevistas, de forma
que
ue o banco de dados final represente tanto informações quantitativas como qualitativas
(CRESWELL, 2007).
As entrevistas foram realizadas pessoalmente com os responsáveis operacionais de cada
empresa. Os questionários e roteiros de entrevistas foram elaborados
elaborados a partir da leitura da
literatura sobre o descarte de medicamentos vencidos e dos objetivos que o a pesquisa pretende
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alcançar, através dos dados que devem ser obtidos através desses questionários. A entrevista
permitiu entender o processo da Logística Reversa dos medicamentos vencidos proveniente das
residências, os impactos gerados pelos resíduos descartados, e dados de quantidade e custos
envolvidos.
Tanto a pesquisa bibliográfica como a documental e de campo foram essenciais para este
estudo, uma vez que possibilitou o entendimento das conceituações e do andamento dos estudos e
publicações acerca do Tema e dos dados estatísticos utilizados para construção do procedimento.
Passo 1: Pesquisa Bibliográfica e Bibliométrica
Inicialmente partiu-se para a análise das publicações relacionadas ao tema de Gestão da
Cadeia de Suprimentos dos Resíduos dos Serviços de Saúde realizado nas bases da SPELL e
SCIELO, para se obter um panorama sobre o gerenciamento dos medicamentos vencidos no
Brasil.
Na próxima etapa, foram selecionados 325 artigos com base nas palavras chave: Resíduos,
Serviços de Saúde, Medicamentos Vencidos, Coleta e Tratamento de Resíduos, Transporte de
Resíduos, sendo 36 na base da SPELL e 289 na base da SCIELO, no período de 2002 a 2017,
escolhido pela autora para análise dos últimos 15 anos. Em seguida, foi realizada a leitura dos
resumos de cada artigo para a seleção e a separação dos artigos que teriam relevância para a
pesquisa. Nesta fase, os artigos selecionados foram salvos e separados por base de publicação.
Em seguida, foi realizada uma leitura dinâmica e sistemática dos artigos selecionados e foram
anotados e registrados os dados principais tais como, título do artigo, ano de publicação,
periódicos de publicação, tipos de pesquisa e metodologias utilizadas na coleta de dados para a
realização da pesquisa e, por último, temas centrais abordados. Finalmente, os dados foram
registrados em uma planilha para tratamento e análise dos dados.
A primeira análise mostra a quantidade de artigos publicados por ano e por base científica
conforme a Tabela 1. Percebe-se que antes da aprovação da RDC Nº 306 em 2004 (que dispõe
sobre o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde) pela
ANVISA, o tema pouco foi publicado. Na base da SPELL, somente foi encontrado 1 (um) artigo
publicado em 2006 e, somente após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010,
é que o assunto ganhou maior abordagem, aumentando o número de publicações.
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Tabela 1: Evolução de publicações por ano e por base científica.
TOTAL
Ano
SPELL
SCIELO
2002

0

1

2003

0

0

1
0

2004

0

2

2

2005

0

2

2

2006

1

0

1

2007

0

1

1

2008

0

1

1

2009

0

1

1

2010

1

3

4

2011

1

1

2

2012

2

2

4

2013

1

1

2

2014

1

5

6

2015

4

5

9

2016

4

3

7

2017
1
Fonte: Próprio Autor, 2017.

3

4

Para melhor visualização da evolução temporal das publicações, é apresentada abaixo a
Figura 8, contendo um gráfico com o número de publicações por ano e base científica.
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Figura 8: Gráfico da Evolução Temporal de Publicações nas Bases Científicas da Spell e Scielo.
Fonte: Próprio Autor, 2017.

Foi possível identificar, neste estudo, que os assuntos mais abordados nas publicações foram o
gerenciamento dos RSS, o conhecimento dos profissionais responsáveis pelo manejo, e a
implementação de instrumentos e modelos de PGRSS. O custo do processo de manejo dos
resíduos foi abordado apenas em 4 artigos, assim como a geração e a redução da geração dos
resíduos, o que aponta a possibilidade de novas pesquisas e maior aprofundamento sobre os
conceitos. Novas discussões também podem ser direcionadas para a busca de temas como
destinação final, riscos ambientais, ações sustentáveis, logística reversa e indicadores de
desempenho, por se tratarem de temas pouco abordados nas publicações, como mostra a Tabela 2.

46

Tabela 2: Quantidade de abordagens por tema.
Temas Abordados

Nº de Abordagens

Análise do Gerenciamento dos RSS

12

Conhecimento dos Profissionais e Percepção da Importância RSS

07

Implantação de Instrumentos, Modelos de Avaliação, e Desenvolvimento do PGRSS

07

Custos das Fases de Manejo de RSS

04

Padrões de Qualidade, Geração e Redução
Descarte de RSS

04
03

Riscos Ambientais

03

Avaliação de Diretrizes e Normas

03

Análise as Ações e Estratégias Sustentáveis

02

Logística Reversa dos RSS

01

Indicadores de Desempenho

01

Total
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Fonte: Próprio Autor, 2017.

Apesar da existência de Leis para tratamento e descarte dos RSS, assim como dos
medicamentos vencidos, com o resultado da pesquisa bibliográfica identificou-se a deficiência de
estudos sobre o descarte de medicamentos vencidos e o custo da Logística Reversa desses
resíduos.
Passo 2: Pesquisa de Campo e Documental (Entrevistas e Questionários)
A partir deste ponto, no segundo passo buscou-se aprofundar o entendimento através de uma
visita técnica na Vigilância Sanitária da cidade de Volta Redonda. Realizou-se uma entrevista
presencial com o responsável técnico pela fiscalização e cumprimentos destas Leis no município.
O entrevistado, profissional médico Veterinário, respondeu ao questionário presente no Anexo I,
onde se identificaram a existência da Lei Municipal Nº 4.822 de 2011, Anexo II, que determina a
obrigatoriedade da instalação nas drogarias do município de Volta Redonda, de recipientes
coletores de medicamentos vencidos. Na entrevista o profissional relatou que no momento nem
todas as drogarias do município cumprem a Lei no que tange a instalação adequada de recipientes
coletores e na divulgação a população da existência desta Lei, devidos aos custos que podem ser
onerosos, não considerando a importância e impactos negativos a saúde no descumprimento da
Lei. Também relatou que a fiscalização obrigatória é feita anualmente para liberação da Licença
Sanitária Anual, e que não possuem profissionais habilitados para fiscalização com maior
periodicidade. Hoje as drogarias que cumprem a Lei fazem isso de forma independente e cada
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drogaria arca com os custos para esse procedimento, conforme informou em entrevista que é o
caso da rede de drogaria escolhida para a pesquisa. Os dados gerais do município ficam
armazenados na Vigilância Sanitária do Município, porém não são liberados ao acesso público,
conforme relatou o responsável da Vigilância. E o mais importante relatado pelo entrevistado é
que a Lei foi instituída porém não explica como fazer, se as drogarias podem realizar de forma
independente, ou se podem realizar isso com ações conjuntas, conforme sugeriu o próprio
entrevistado.
Em seguida buscou-se realizar uma visita técnica presencial nessa rede de drogarias e
entrevistar o profissional responsável por cumprir os padrões exigidos na legislação para descarte
de medicamentos vencidos. A rede de drogarias foi escolhida após a entrevista com o responsável
da Vigilância Sanitária, o mesmo relatou e disponibilizou informações sobre a rede de drogarias
que já realizava a Logística Reversa dos medicamentos vencidos descartados em suas drogarias.
Cada drogaria possui um profissional, farmacêutico responsável, que estabelece os
procedimentos e normas que devem ser cumpridas e em entrevista explicou como ocorre à cadeia
logística dos medicamentos vencidos, mostrou o locar onde é feito o descarte, porém relatou que
os dados estatísticos como quantidade, custos do processo não ficam disponibilizados na drogaria
e respondeu ao questionário referente ao Anexo III.
Na entrevista obtiveram-se informações que permitiram entender a cadeia logística atual,
como é feito os procedimentos, quantos pontos de coleta a rede de drogaria possui no município,
quais as empresas responsáveis pela coleta e destinação final, como é feita a divulgação e onde
estão dispostos os recipientes coletores. Os pontos foram selecionados pelo pesquisador, pois
compõe uma Rede de Drogarias do município, conforme relatado pelo entrevistado. Hoje essa
Rede de Drogarias possui 54 Drogarias distribuídas em 14 municípios do Estado do Rio de
Janeiro. Na cidade de Volta Redonda essa rede é composta por 21 pontos de coleta. Os
medicamentos são disponibilizados nas drogarias para os clientes (consumidores). Ao adquirir os
medicamentos para consumo o consumidor passa a ser gerador desse resíduo (medicamento
vencido) o qual deve ser descartado após seu vencimento de forma ambientalmente adequada.
Assim é descrita a cadeia de suprimentos dos medicamentos vencidos. O medicamento sai da
drogaria e vai para a residência do consumidor. Após o consumo, a sobra deste medicamento que
perde a validade na residência deve ser descartada nos recipientes de coleta, que devem estar
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disponíveis nas drogarias definidas como pontos de coleta, que passam então a partir dessa etapa,
a serem as responsáveis pelos custos da Logística Reversa dos medicamentos vencidos. Todos os
custos referentes à segregação, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final desses
resíduos são de responsabilidade das drogarias. Esta cadeia logística é a mesma em qualquer
região e este procedimento pode ser aplicado em qualquer outro município ou região caso tenha
drogarias, porém para que isso ocorra podem ser necessárias adaptações conforme as
especificidades de cada município, já que o procedimento considera a legislação da cidade de
Volta Redonda/RJ. Especificidades como região de abrangência, localização dos pontos de coleta,
custo do combustível local, quantidade de geração de resíduos do município, e até mesmo
obrigatoriedade ou não de divulgação a população podem alterar os custos do procedimento
conforme o município aplicado. Neste caso essa rede de drogarias possui contrato com uma
empresa X, conforme relatou em entrevista o farmacêutico responsável, que irá realizar a
logística desde a coleta dos medicamentos vencidos nas drogarias e o transporte até a empresa Y
que irá realizar o tratamento e destinação final dos medicamentos vencidos. Nesta cadeia não
existe qualquer tipo de reaproveitamento gerando apenas custos neste processo.
E por fim, antes da proposta do procedimento, realizou-se entrevista com os diretores da
empresa X, através de uma visita técnica presencial, onde se coletou dados sobre como é
realizada a coleta, transporte, tratamento e destinação final, e onde a empresa Y, responsável pela
destinação final fica localizada, qual tipo de tratamento utiliza e qual o custo desde procedimento.
Em seguida a empresa X respondeu ao questionário presente no Anexo IV desta pesquisa,
fornecendo dados da localidade dos pontos de coleta, periodicidade de coleta, quantidade
coletada, custos com transporte para a coleta e tratamento, e, além disto, os custos para
destinação final.
A partir deste último passo através dos dados coletados (dados estimados obtidos em
entrevistas presenciais na Vigilância Sanitária, na rede de drogarias e na empresa de coleta e
destinação final, e do entendimento da cadeia logística reversa dos medicamentos vencidos, onde
não existe nenhum tipo de reaproveitamento que gere qualquer receita e apenas custo, construiuse o procedimento proposto nesse estudo, que tem como base analisar os custos da Logística
Reversa para a destinação final ambientalmente correta dos medicamentos vencidos na rede de
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drogarias (objeto de estudo) na cidade de Volta Redonda-RJ, em vista ao cumprimento da
Legislação existente.
O procedimento proposto será aplicado com vista a analisar o custo atual e a possibilidade de
redução de custo segundo a cadeia logística reversa dos medicamentos vencidos da rede de
drogarias (objeto de estudo) conforme a Figura 9.
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(Drogaria)
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do
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Transporte
do
Medicamento
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Tratamento e
Destinação
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ou Destinação
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Medicamento

Logística reversa - Objeto de estudo
Figura 9: Cadeia Logística Reversa dos Medicamentos Vencidos Descartados na Rede de Drogarias.
Fonte: Próprio Autor.
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4. PROCEDIMENTO PARA ESTIMATIVA DO CUSTO DA LOGÍSTICA REVERSA DOS
MEDICAMENTOS VENCIDOS NAS RESIDÊNCIAS E DESCARTADOS EM UMA
REDE DE DROGARIAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA/RJ
Com base na literatura pesquisada que possibilitou entender melhor o processo de gestão dos
resíduos de saúde e de como a Logística Reversa dos medicamentos vencidos deve ser realizada,
e através dos dados e informações coletadas nas entrevistas realizadas a Figura 10 apresenta as
etapas para o procedimento Guia para Estimativa do custo atual da Logística Reversa dos
medicamentos vencidos em uma rede de drogarias do município de Volta Redonda/RJ.
Primeiramente levantou-se a literatura sobre os temas abordados e em seguida coletados os dados
fornecidos pelos responsáveis no processo que permitiram o entendimento da Logística Reversa
que a empresa realiza, e por último, a partir desse entendimento e das informações fornecidas
propôs-se o procedimento.
O procedimento é divido em 4 Etapas. A primeira compõe-se dos Passos 1, 2 e 3 onde se
determina a região de abrangência, estima-se a quantidade gerada e verifica os custos do plano de
conscientização. A segunda Etapa é dividida nos Passos 4, 5 e 6 onde se determina a localização
dos pontos de coleta, o tipo de transporte e a localização do ponto de tratamento e destinação
final. Em seguida, a terceira Etapa compõe-se dos Passos 7 e 8 onde se define os custos de
transporte e custos de tratamento e destinação final. E, por fim, a quarta Etapa é dividida nos
Passos 9 e 10. No Passo 9 determinam-se os custos da Logística Reversa onde se têm o somatório
das Etapas 1, 2 e 3, e no Passo 10 têm-se a Análise de Sensibilidade, com o objetivo de avaliar o
cenário atual do custo da Logística Reversa dos medicamentos vencidos nessa rede de drogarias,
e analisar possíveis oscilações de cenários que possam reduzir o custo final deste processo.
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Etapa 1

Etapa 2

Passo 1. Determinar a região
de abrangência da rede de
drogarias

Passo 4. Determinar a localização
do ponto de coleta

Passo 2. Estimar a quantidade
gerada de medicamentos vencidos

Passo 5. Definir tipo, modo e
capacidade de transporte

Início do
Procedimento

Passo 3. Verificar o custo do
plano de conscientização dos
consumidores geradores

Fim do
Procedimento

Etapa 4
Passo 9. Determinar o custo da
Logística Reversa

Passo 10. Análise de Sensibilidade

Passo 6. Determinar a localização
do ponto de tratamento e
destinação final

Etapa 3
Passo 7. Estimar custo de
transporte

Passo 8. Estimar custo de
tratamento e destinação final

Figura 10: Procedimento Guia para Estimativa do Custo da Logística Reversa dos Medicamentos Vencidos –
Aplicação em uma Rede de Drogarias do Município de Volta Redonda.
Fonte: Próprio Autor.

4.1. Etapa 1 - Geração de RSS
Esta etapa é composta pelos Passos 1, 2 e 3. O primeiro passo do procedimento proposto
consiste em determinar a região de localização das drogarias da rede, estimar a quantidade de
resíduos gerados (medicamentos vencidos), e desenvolver e aplicar o plano de conscientização
dos clientes geradores, por meio de questionário, entrevistas e pesquisa documental a fim de
determinar a quantidade gerada e a localização dos pontos de geração.
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Para determinar o Passo 1 que visa determinar a região de abrangência, será necessário
determinar essa região, onde as seguintes informações serão necessárias: (1) quantidade de
estabelecimentos em uma determinada sub-região; (2) localização dos estabelecimentos da rede
de drogarias; (3) definir a amostra populacional da região de estudo. Essas informações podem
ser obtidas por meio de entrevista que poderá ser realizada com o responsável pela fiscalização
dos resíduos de medicamentos vencidos na Vigilância Sanitária do município, conforme Anexo I.
O Passo 2 visa estimar a quantidade gerada de medicamentos vencidos. Consiste na
determinação e estimativa do potencial gerador de medicamentos vencidos na região de estudo
em toneladas por mês. Para determinar a estimativa do potencial gerador de medicamentos
vencidos, os seguintes dados serão necessários: (1) quantidade dos medicamentos vencidos
gerados por mês; (2) tempo médio que os medicamentos são mantidos em armazenamento e
descartados nos pontos de coleta; (3) capacidade de armazenagem nos pontos de coleta; e (4)
custos da embalagem de armazenamento nos pontos de coleta.
Os questionários e entrevistas serão coletados na Vigilância Sanitária do município com os
responsáveis pelo gerenciamento dos RSS (Anexo I). Já a pesquisa documental, obtida através
dos documentos disponibilizados nas entrevistas (lista de drogarias do município, manisfesto com
os dados de coleta e tratamento) realizadas na Vigilância Sanitária, nos estabelecimentos de
coleta (drogarias) conforme o Anexo III, e na empresa responsável pela coleta, tratamento e
destinação final dos RSS, conforme Anexo IV, onde serão apuradas as quantidades de
medicamentos vencidos gerados por período.
O Passo 3 visa verificar o custo do plano de conscientização para os clientes geradores.
Considerando o princípio da prevenção e da precaução, tendo a educação ambiental como
importante instrumento e, com o objetivo de garantir a proteção da saúde pública e a qualidade
ambiental (BRASIL, 2012), propõe-se a elaboração, por parte do poder público, de campanhas
periódicas de conscientização e esclarecimento quanto aos riscos da automedicação e os impactos
ambientais provenientes do descarte inadequado de medicamentos vencidos.
Para a realização do Passo 3 será necessário (1) desenvolver um plano de conscientização aos
consumidores geradores para disposição dos medicamentos vencidos nos pontos de coleta; (2)
avaliar os custos de um plano de divulgação.
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Neste Passo, serão avaliados três possíveis meios de divulgação para os consumidores
geradores: (1) Banner de divulgação nos locais de coleta; (2) divulgação através de propagandas
na rádio; e (3) divulgação por emissora de TV com campanhas de conscientização. Serão
avaliados os custos das três propostas para divulgação do plano de conscientização no Cenário
atual e qual o melhor custo.
4.2. Etapa 2: Definição da localização e transporte
O Passo 4 visa determinar a localização do ponto de coleta. Consiste em (1) determinar a
localização dos pontos de coleta dos medicamentos vencidos; (2) determinar os pontos de
disposição dos coletores para medicamentos vencidos. Para determinar e identificar os pontos de
coleta será realizado entrevistas e análise documental (documento disponibilizado pela Vigilância
Sanitária com a localização correta das drogarias do município de Volta Redonda – RJ). Em
seguida realizar roteirização dos pontos de coleta e medição das distâncias para determinar o
percurso utilizando a ferramenta do Google Maps.
O Passo 5 visa definir tipo, modo e capacidade de transporte e características do transporte de
medicamentos. Consiste em definir características do transporte para unidades de reciclagem e
tratamento final. Assim sendo, é necessário (1) identificar os fluxos de material para tratamento e
destinação final a partir da origem até o destino; (2) verificar o volume permitido para tratamento
e transporte; (3) identificar o número de viagens para transporte; (4) definir o tipo de veículo,
bem como a capacidade e o modo de transporte; (5) quantos veículos são utilizados para realizar
a coleta.
O Passo 6 visa determinar a localização do ponto de tratamento e de destinação final. Consiste
em (1) determinar a localização dos pontos de tratamento dos medicamentos vencidos; (2)
determinar os pontos de disposição final dos medicamentos vencidos; (3) determinar a distância e
para o tratamento dos medicamentos vencidos; (4) determinar a distância para destinação final
dos medicamentos vencidos. Para este passo será necessário identificar os locais de tratamento e
de disposição final dos medicamentos vencidos por meio de questionário aplicado a empresa
responsável pela Logística Reversa. A partir da localização, será definida a distância e os custos
para o transporte até o tratamento e disposição final nos passos 7 e 8.
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4.3. Etapa 3: Transporte, tratamento e destinação final
As simples ações de coleta, transferência para estações de transbordo e disposição dos
resíduos em aterros sanitários são a forma mais econômica de gerenciamento. Apesar de ter
custos elevados, a integração do gerenciamento se dá por meio da utilização de outras estratégias
de tratamento e de valorização dos resíduos, tais como: a compostagem, a biodigestão, processos
de aproveitamento energético, a reciclagem e os programas de coleta seletiva (PHILLIPI
JÚNIOR, ROMÉRO& BRUNA, 2004).
O Passo 7 visa estimar custo do transporte. Consiste em (1) estimar os custos de transporte
para o processo de tratamento e destinação final. Para determinar os custos, o tipo de veículo será
de fundamental importância, visto que os custos fixos e variáveis dependem do modo de
transporte para destinação final dos resíduos.
O Passo 8 visa estimar custo de tratamento e destinação final. Consiste em (1) identificar o
tipo de tratamento utilizado para os medicamentos vencidos; (2) estimar os custos para
tratamento e destinação final. Para este passo, serão aplicados questionários para levantamento do
volume e valor por Kg para o tratamento e destinação final dos medicamentos vencidos.
4.4. Etapa 4: Logística reversa e análise de sensibilidade
O Passo 9 visa determinar o custo da Logística Reversa. Consiste na determinação do custo da
Logística Reversa dos medicamentos vencidos e destinados ao ponto de coleta e destinação final.
Nesta etapa, deve-se realizar o somatório dos custos das Etapas 1, 2 e3.
O Passo 10 visa realizar uma Análise de Sensibilidade. Consiste em analisar a sensibilidade
de diferentes possibilidades de cenários para o procedimento proposto em relação ao cenário
atual. Hoje no cenário atual tem-se nessa rede de drogarias na cidade de Volta Redonda-RJ, a
coleta em 21 pontos, onde ficam localizados os coletores em local visível a população, não se
realiza nenhum tipo de plano de divulgação, e a empresa X coleta e transporta os medicamentos
vencidos até a empresa Y que realiza o tratamento e destinação final. Os custos do cenário atual
são de responsabilidade da rede de drogarias conforma a Lei Municipal Nº 4.822 de 2011. Na
Análise de Sensibilidade o objetivo é identificar outros cenários e avaliar se o custo atual pode
ser reduzido.
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Após a descrição de cada Passo do procedimento proposto no Capítulo 4, a seguir, no
Capítulo 5 apresenta-se a aplicação, assim como os resultados da pesquisa e suas discussões.
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5. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO, RESULTADOS E DISCUSSÕES
No Capítulo anterior, foi proposto um procedimento com o objetivo de descrever um
procedimento guia para estimativa do custo da Logística Reversa dos medicamentos vencidos
proveniente das residências e depositados nos coletores das drogarias da cidade de Volta
Redonda-RJ. Este Capítulo tem o objetivo de descrever a aplicação deste procedimento proposto.
5.1. Passo 1 – Determinação da rede de drogarias
O referido procedimento será aplicado no município de Volta Redonda localizado no Estado
do Rio de Janeiro. Hoje o município tem uma população estimada de 273.012 habitantes (IBGE,
2019). Seguindo orientações da ANVISA, a secretaria de Saúde de Volta Redonda, iniciou, em
2017, um projeto de elaboração, implantação e capacitação sobre o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), com o objetivo de reduzir os riscos característicos à
produção dos resíduos que possam causar danos ao meio ambiente e a saúde pública.
No município, são recolhidos,em média, de 62,9 toneladas de Resíduos de Serviços de Saúde
por mês (PMVR, 2014). A pesquisadora escolheu o município de Volta Redonda para
desenvolver o procedimento devido à criação da Lei Municipal Nº 4.822 de 2011. Conforme a
legislação, que institui a obrigatoriedade da instalação nas drogarias do município de Volta
Redonda de recipientes coletores de medicamentos vencidos, bem como seu armazenamento,
destinação além de divulgação e conscientização perante a população da importância desta lei, a
Lei foi instituída em 2011, porém não esclarecem de forma clara como as drogarias devem
proceder para cumprimento da mesma.
Na cidade de Volta Redonda-RJ existem 111 drogarias conforme dados coletados na
Vigilância Sanitária do município, órgão este responsável pela fiscalização destes
estabelecimentos. Esses pontos são responsáveis por toda a etapa de gerenciamento desses
resíduos desde a coleta, o tratamento e a destinação final, bem como a divulgação a população,
conforme estabelece a Lei.
Conforme foi demonstrado na Figura 9 do procedimento proposto, a cadeia logística
apresenta o processo real dos medicamentos vencidos. Os geradores são as residências. O
consumidor compra o medicamento nas drogarias, os medicamentos não utilizados perdem a
validade nas residências, e assim devem ser retornados para as drogarias (que passam a ser
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responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos), e depositados nos coletores que devem estar
dispostos em locais visíveis e de fácil acesso, com identificação clara ao consumidor. A partir
desta etapa, a drogaria passa a ser responsável pela coleta, tratamento e destinação final deste
resíduo. No cenário atual a rede de drogarias, utilizada para o estudo, possui 21 unidades na
cidade de Volta Redonda-RJ, onde são descartados os medicamentos vencidos.
5.2. Passo 2 – Estimativa da quantidade gerada de medicamentos vencidos
Conforme a ANVISA determina na RDC Nº 306 de 2004, os responsáveis pelo
gerenciamento devem elaborar seu PGRSS e informar os dados dos resíduos coletados e tratados
mensalmente a Vigilância Sanitária. Sendo assim, cada drogaria deve elaborar um documento ao
qual recebe o nome de Manifesto (documento onde constam os dados como peso e data da coleta,
e local para onde foi destinado) e enviar para Vigilância Sanitária do município. Com esses dados
documentais, é possível levantar a geração estimada de resíduos coletados no município.
A geração estimada de medicamentos vencidos coletados na cidade de Volta Redonda pela
empresa X (responsável pela logística reversa dos medicamentos vencidos desta rede de
drogaria), no primeiro semestre de 2019, corresponde a 19.509 kg (dezenove mil quinhentos e
nove kg), esses dados foram informados através do questionário aplicado na empresa X conforme
Anexo IV. Anualmente no município de Volta redonda são coletados segundo estimativa da
empresa X cerca de 39.018 Kg de medicamentos vencidos. Do total de medicamentos vencidos
coletados no último semestre no município, nessa rede de Drogarias, a empresa X coletou 5.800
kg (cinco mil e oitocentos quilos), tendo uma geração mensal estimada de 967 kg (novecentos e
sessenta e sete quilos). Esses dados foram coletados por meio de entrevista aplicada ao
responsável pelo registro desses dados na empresa X.
5.3. Passo 3 - Verificar o custo do plano de conscientização dos clientes geradores
Conforme coletado em entrevista com o responsável pela fiscalização da Vigilância Sanitária,
mesmo com a existência desta Lei, atualmente não existe um plano de divulgação proposto nas
drogarias do município, e os responsáveis não investem na divulgação do plano de
conscientização da população, pois consideram que aumentaria a quantidade de descarte e
consequentemente o custo. Algumas drogarias não possuem nenhum ponto de coleta visível
deixando de cumprir a Lei. A população desconhece a importância do Descarte consciente para os
medicamentos vencidos e o Poder Público não se preocupa com essa questão. Para desenvolver
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uma proposta de um plano de conscientização dos clientes geradores, deve-se partir do princípio
da prevenção e da precaução, tendo a educação ambiental como importante instrumento e com o
objetivo de garantir a proteção da saúde pública e a qualidade ambiental (BRASIL, 2012).
Hoje, como no município, não existe um plano de conscientização e divulgação desta Lei,
este passo propõe a elaboração e levantamento dos custos para essa proposta. Essa análise
considera que o plano de conscientização e divulgação aumenta a quantidade de medicamentos
vencidos coletados. Esse plano inclui campanhas periódicas de conscientização e esclarecimento
quanto aos riscos e os impactos ambientais provenientes do descarte inadequado de
medicamentos vencidos. A proposta consiste em divulgar informações básicas, por meio de
banners, propagandas de rádio e TV a fim de orientar a população sobre o descarte correto de
medicamentos vencidos.
É importante que todos reflitam sobre o hábito e saibam o que fazer no momento de descartar
este tipo de resíduo. Sugere-se que este material informativo seja distribuído em unidades
públicas de saúde, farmácias, drogarias, consultórios, clínicas médicas e outros locais públicos de
grande circulação de pessoas do próprio município. Propor uma parceria entre as drogarias,
responsáveis pelo tratamento e descarte final desses medicamentos vencidos no município, para
que os custos de divulgação do plano de conscientização sejam rateados entre todos. Em
contrapartida, as drogarias apresentam um projeto de divulgação ao poder público municipal para
que os custos também sejam divididos com as drogarias responsáveis conforme a Tabela 3. Os
dados para compor os custos do plano de divulgação foram obtidos através de três orçamentos
realizados em gráficas, rádios locais e em uma TV do município de Volta Redonda-RJ.

Tabela 3: Custos para divulgação do plano de conscientização.
Tipo
Duração

Quantidade

Custo R$

Banner

-

01

R$ 90,00

Propaganda de Rádio

1 minuto

05

R$ 1.890,00

Propaganda de TV

30 segundos

18

R$ 8.333,43

Fonte: Elaborada Próprio Autor.

O orçamento mais barato para o Banner tem um custo unitário fixo de R$ 90,00, para
implantação nas drogarias temos Custo Total (CT) de:

60

CT = 21 un. x R$ 90,00 = R$ 1.890,00
Para a Propaganda de Rádio, o orçamento mais barato tem-se um total de 05 inserções diárias
de 01 minuto durante um período de 30 dias,gerando um Custo Total mensal de R$ 1.890,00 que
pode ser rateado pelas drogarias sendo o Custo Unitário (CU) para cada gerador de:
CU = R$ 1.890,00/21 un. = R$ 90,00
Para a Propaganda de TV, tem-se um total de 18 inserções diárias de 30 segundos por um
período de 30 dias, gerando um Custo Total mensal de RS 8.333,43 que pode ser rateado pelas
drogarias sendo o Custo Unitário para cada gerador de:
CU = R$ 8.333,43/21 un. = R$ 396,83

5.4. Passo 4 - Definição da localização da rota de coleta
Como objeto de estudo, o pesquisador analisará 21 pontos de coleta em vários bairros do
município que compreendem a rede de drogarias utilizada como objeto de estudo. A maior
concentração de pontos de coleta no bairro Retiro. Sendo esses pontos responsáveis pela
destinação de seus medicamentos vencidos, esses resíduos são coletados e destinados pela
empresa X, localizada no município de Barra Mansa-RJ, empresa contratada pela rede de
drogarias para realizar o transporte até o ponto de tratamento e destinação final. Essa empresa
fica responsável por tratar e destinar esses resíduos que são enviados para o município de Belford
Roxo-RJ, onde fica localizada a empresa Y responsável por esses serviços, contratada pela
empresa X para tratar e destinar os medicamentos vencidos. Conforme a Tabela 4 tem-se a
localização dos 21 pontos de coleta da Rede de Drogarias, sendo que, da empresa X até o ponto
inicial de coleta, tem-se uma distância de 9,3 km, conforme dados coletados por meio da
ferramenta Google Maps. A rota realizada pela empresa X para a coleta dos medicamentos
vencidos corresponde a uma distância de 60,010 km, dados coletados em entrevista com o setor
responsável pela roteirização. A distância da empresa de coleta até a empresa de destinação final
corresponde a 106 km, conforme dados coletados pela ferramenta Google Maps. A rota de coleta
realizada pela empresa X segue a ordem dos bairros apresentadas na Tabela 4 sendo no bairro
Retiro, Voldac, Aterrado, Água Limpa, Santo Agostinho, São Luiz, Centro, Casa de Pedra, Vila
Santa Cecília, Conforto e São Lucas.
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Tabela 4: Localização dos pontos de coleta.
Drogaria

Localização

Distância

Drogaria 1

Av. Sávio Cota de Almeida Gama, nº 1892, Bairro Retiro

9,3 Km

Drogaria 2

Av. Sávio Cota de Almeida Gama, nº 1782, Bairro Retiro

110 m

Drogaria 3

Av. Sávio Cota de Almeida Gama, nº 1501, Bairro Retiro

300 m

Drogaria 4

Av. Antônio de Almeida, nº 1407, Bairro Retiro

20 m

Drogaria 5

Av. Antônio de Almeida, nº 911, Bairro Retiro

1,9 Km

Drogaria 6

Av. Nossa Senhora do Amparo, nº 533, Bairro Voldac

4,3 Km

Drogaria 7

Av. Paulo de Frontin, nº 232,236,238, Bairro Aterrado

3,5 Km

Drogaria 8

Rua Luiz Alves Pereira, nº 190, Bairro Aterrado

1,3 Km

Drogaria 9

Rua Idalina Savignon Cardoso, nº 100, Bairro Aterrado

1,1 Km

Drogaria 10

Rua Rio Negro, nº 198, Bairro Água Limpa

4,4 Km

Drogaria 11

Rua Soldado Francisco Alves da Rocha, nº 138, Bairro Santo Agostinho

5,6 Km

Drogaria 12

Av. Francisco Chrisostomos Torres, nº 445, Bairro São Luiz

4,6 Km

Drogaria 13

Av. Amaral Peixoto, nº 657, Bairro Centro

6,3 Km

Drogaria 14

Av. Amaral Peixoto, nº 491, Bairro Centro

160 m

Drogaria 15

Av. Amaral Peixoto, nº 278, Bairro Centro

220 m

Drogaria 16

Av. Walter Granato da Rocha, nº 185, Bairro Casa de Pedra

6 Km

Drogaria 17

Rua 33, nº 55/01, Bairro Vila Santa Cecília

5,5 Km

Drogaria 18

Rua Alberto Pasqualine, nº79, Loja 03, Bairro Vila Santa Cecília

750 m

Drogaria 19

Rua 23, nº 181, Bairro Vila Santa Cecília

750 m

Drogaria 20

Rua 207, nº 52, Bairro Conforto

3,1 Km

Drogaria 21

Av. São Lucas, nº 420, Bairro São Lucas

800 m

Fonte: Elaborada Próprio Autor.
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A Figura 11 apresenta o mapa do município com os 21 pontos de coleta na cidade de Volta
Redonda-RJ. Cada drogaria identificada
identificada conforme a Tabela 4 está apresentada no mapa com os
respectivos números da Tabela, conforme sua localização.
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Figura 11: Mapa da Cidade de Volta Redonda-RJ com os pontos de coleta.
Fonte: Elaborada Próprio Autor, adaptado PMVR 2019.

Conforme Figura 12, apresenta-se
apresenta
um modelo de coletor utilizado na rede de drogaria de
Volta Redonda, onde os medicamentos vencidos devem ser depositados. Esse coletor deve ficar
localizado em cada drogaria em um ponto de boa visibilidade ao cliente e com a devida
identificação e divulgação,, porém isso não ocorre na rede de drogaria.
drogaria. Após serem descartados
nesse coletor, os resíduos são segregados e separados por um colaborador treinado para a
atividade e armazenados em um local interno e apropriado até que seja coletado pela empresa
responsável. O custo unitário de um coletor para medicamentos
medicamentos vencidos é de R$ 359,00,
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considerado como investimento já que este custo unitário será aplicado somente uma vez para
implantação do ponto de coleta em local de boa visibilidade na drogaria.

Figura 12: Coletor de Medicamentos Vencidos.
Fonte: Rede de Drogarias de Volta Redonda, 2019.

5.5. Passo 5 – Definição do tipo, modo e capacidade de transporte
Conforme entrevista na empresa X, considerando as variáveis de combustível e manutenção
dos veículos, são apresentados os modelos de veículos que a empresa possui e suas respectivas
características, como combustível, capacidade, tipo de carroceria e peso. Atualmente, a empresa
responsável realiza a coleta por meio de dois veículos tipo furgão modelo mini caminhonete,
classificação comercial semileve. Conforme dados coletados em entrevista, nos dois modelos
utilizados, o combustível utilizado é a gasolina, com custo médio de R$ 5,038, dados da Agência
Nacional Petróleo (2019), na cidade de Volta Redonda. A carroceria é do modelo tipo Furgão
para os dois veículos, sendo um com capacidade de 700,00 kg e peso do veículo 1.135,00 kg. O
outro modelo tem capacidade de 650,00 kg para a carroceria e o peso do veículo 1.118,00 kg.
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5.6. Passo 6 –Determinação da localização do ponto de tratamento e de destinação final
Atualmente, a empresa Y que gerencia os medicamentos vencidos tratados neste estudo, é
responsável por mais de 30 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos industriais, líquidos e
pastosos (classes I e II), além dos resíduos de serviços de saúde, por dia em suas unidades no Rio
de Janeiro, São Paulo, João Pessoa e Recife. O maior volume está concentrado nas Centrais de
Tratamento de Resíduos (CTRs), um complexo industrial que reúne tecnologias integradas em
diferentes processos de tratamento capazes de promover o gerenciamento completo dos resíduos,
evitando a poluição e minimizando os impactos ambientais e sociais. Essas centrais ficam
localizadas em seis unidades distribuídas nos municípios de Nova Iguaçu, São Gonçalo, Barra
Mansa, Candeias, João Pessoa e Duque Caxias. Além destas, ainda conta com mais duas
unidades, sendo uma em Magé responsável por Coprocessamento e uma em Belford Roxo-RJ
responsável pela Incineração e Calcinação dos medicamentos vencidos.
A empresa X responsável pela coleta possui duas unidades, uma no município de Barra
Mansa e outra no município de Resende, ambas no Estado do Rio de Janeiro. A responsável pela
coleta no município de Volta Redonda é a empresa X. A rota de coleta realizada pela empresa X
compreende vários bairros do município de Volta Redonda: Retiro, Voldac, Aterrado, Água
Limpa, Santo Agostinho, São Luiz, Centro, Casa de Pedra, Vila Santa Cecília, Conforto e São
Lucas, sendo a maior concentração de pontos de coleta no bairro Retiro.
A empresa X é responsável por 21 pontos que compõe a rede de drogaria desta pesquisa,
representando uma amostra de 18,92% do total. A periodicidade desta coleta ocorre mensalmente
para as drogarias de pequeno porte, e de dois em dois meses para as drogarias de grande porte. A
distância da empresa X até a empresa de Y corresponde a 106 km, conforme dados coletados pela
ferramenta Google Maps. Na Figura 13, apresenta-se a unidade de Tratamento responsável pela
Incineração dos medicamentos vencidos coletados nos 21 pontos de coleta desta pesquisa.
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Figura 13: Unidade de Tratamento e Destinação Final de Belford Roxo.
Fonte: Empresa Y, 2019.

5.7. Passo 7 - Estimativa do custo do transporte
Este passo visa determinar os custos com transporte da empresa de coleta. O custo de
transporte é definido a partir da distância percorrida para realizar a coleta, custos fixos e variáveis
do veículo.
A Tabela 5 apresenta os custos fixos e variáveis desse veículo segundo o Guia do TRC
(2015). Nesta Tabela, somente foi estimado o custo com combustível, neste caso gasolina. Esse
custo (em R$/km) foi estimado a partir do custo do litro do combustível no município de Volta
Redonda igual a R$ 5,038 (ANP, 2019) e a partir do consumo médio deste tipo de veículo igual a
0,09434 litros por quilômetro (Consumo Combustível, 2015). Desta maneira, estimou-se em R$
0,4752 por quilômetro o custo com combustível para o veículo tipo furgão. Para determinar o
custo total associado aos veículos, foi necessário determinar a distância total percorrida. Essa
distância foi estimada com base na programação de coleta apresentada por meio de entrevista
com o responsável pela roteirização da empresa. Sendo assim, determinou-se as distâncias
percorridas em cada rota diária. Após definir os custos fixos e variáveis unitários e as distâncias
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percorridas totais, calculou-se o custo total dos dois veículos tipo furgão em R$ 2.258,40 por
mês.
Tabela 5: Custos fixos e variáveis de dois veículos tipo furgão comercial leve.
Tipo de custo

Unidade

Item de custo

Custo de dois veículos

Fixo

R$/veículo

Depreciação

R$ 964,67

Fixo

R$/veículo

Remuneração do Capital

R$ 382,51

Fixo

R$/veículo

Licenciamento

R$ 147,32

Fixo

R$/veículo

Seguros

R$ 648,21

Fixo

R$/veículo

Manutenção

R$ 0,28

Variável

R$/km

Pneus

R$ 0,05

Variável

R$/km

Combustível

R$ 0,4752

Variável

R$/km

Óleo de Carter

R$ 0,03

Variável
R$/km
Lavagens e Graxas
R$ 0,14
Fonte: custo com combustível estimado a partir do custo do litro do combustível no município de Volta Redonda
igual a R$5,038 (ANP,2019) e a partir do consumo médio deste tipo de veículo igual a 0,09434 litros por quilômetro
(Consumo combustível, 2015). Demais custos obtidos a partir do Guia do TRC (2015).

5.8. Passo 8 - Estimativa do custo de tratamento e destinação final
Após a coleta, os resíduos são encaminhados para tratamento e destinação final
ambientalmente adequada. A empresa responsável pelo tratamento e destinação final (empresa Y)
fica localizada no município de Belford Roxo-RJ. A unidade atua no segmento de incineração e
calcinação, utilizando uma tecnologia segura e eficiente para queimar resíduos, através de um
sistema de fornos, câmeras de pós-combustão e tratamento de gases. A unidade tem capacidade
de processar diariamente 19 toneladas de resíduos sólidos industriais, líquidos e pastosos (classes
I e II), além dos resíduos de serviços de saúde. O tratamento final utilizado para os medicamentos
vencidos é a incineração, não havendo nenhum tipo de reaproveitamento ou reciclagem por parte
da empresa X (empresa de coleta). Para o tratamento e a destinação final, a empresa Y (empresa
de tratamento) tem um custo real de R$ 3,00/kg (três reais por quilo) de medicamento vencido.
Sendo a estimativa mensal de 967 Kg de resíduos por mês,tem-se um custo total mensal de R$
2.901,00 para tratamento e destinação final dos medicamentos vencidos.
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5.9. Passo 9 – Determinação do custo da Logística Reversa
Neste Passo, determinou-se os custos totais de toda a cadeia logística dos medicamentos
vencidos. Inicialmente,o custo unitário de um coletor para medicamentos vencidos é de R$
359,00. Em seguida, determinou-se o custo total dos dois veículos tipo furgão estimou R$
2.258,40 por mês. Tem-se um custo total mensal de R$ 2.901,00 para tratamento e destinação
final dos medicamentos vencidos. Para desenvolver o plano de conscientização e divulgação aos
consumidores, há três opções. Primeiro, para o Banner, tem-se um custo unitário fixo de R$
90,00, para as 21 drogarias com Custo Total de R$ 1.890,00. Para a Propaganda de Rádio, tem-se
um Custo Total mensal de R$ 1.890,00 que pode ser rateado pelas 21 drogarias da rede. Para a
Propaganda de TV, há um Custo Total mensal de RS 8.333,43 que pode ser rateado pelas 21
drogarias da rede, sendo o Custo Unitário para cada gerador de R$ 396,83.
Com os custos definidos têm-se três possíveis opções mensais considerando os três planos de
conscientização e de divulgação. O primeiro custo total mensal da LR dos medicamentos
vencidos é estimado em R$ 5.159,40 considerando a opção com Banner, mais o investimento
inicial de um Banner com custo de R$ 90,00 e de um coletor com custo de R$ 359,00. O segundo
custo total mensal da LR dos medicamentos vencidos é estimado em R$ 7.049,40 considerando a
opção com Propaganda de Rádio, mais o investimento inicial de um coletor com custo de
R$359,00. O terceiro e último custo total mensal da LR dos medicamentos vencidos é estimado
em R$ 13.492,83 considerando a Propaganda de TV, com um investimento inicial de um coletor
com custo de R$359,00.
No cenário atual o Custo Total mensal para a LR dos medicamentos vencidos das 21 drogarias
da rede do município de Volta Redonda, considerado na pesquisa, é de R$ 5.159,40 mais o
investimento inicial de um coletor. Neste Cenário Atual (01) cada drogaria teria um Custo Total
mensal de R$ 245,69 que não inclui o plano de conscientização não realizado, mais o custo de
investimento no coletor uma única vez no valor de R$ 359,00.
5.10. Passo 10 - Análise de Sensibilidade de diferentes Cenários
Após determinar os custos incorridos para a Logística Reversa dos medicamentos vencidos, a
Etapa 10 possui a finalidade de analisar a sensibilidade com aumento ou a diminuição do custo
total mensal em relação ao cenário atual (Cenário 01). Inicialmente, determinou-se o custo total
da Logística Reversa na Etapa 9 referente à soma dos custos estimados nas etapas anteriores de 1

68

a 8. Com os custos totais definidos identificou-se a possibilidade de alguns cenários que,
apresentam novos Custos para a Logística Reversa conforme demonstrado na Tabela 6.
Tabela 6: Cenários da Logística Reversa para 21 drogarias e 111 drogarias
Cenário Atual

21
Drogarias

Custo para coleta
em todos pontos

Custo por
Drogaria

Coletor (Investimento
Inicial Unitário)

R$ 7.539,00

R$ 359,00

R$ 359,00

R$ 17,10

Custo da Logística
Reversa Mensal

R$ 5.159,40

R$ 245,68

R$ 5.043,99

R$ 240,19

Custo para coleta
em todos pontos

Custo por
Drogaria

Custo para coleta
em 01 ponto
central

Custo por
Drogaria

Cenário 03
111
Drogarias

Cenário 02
Custo para coleta
Custo por
em 01 ponto
Drogaria
central

Cenário 04

Coletor (Investimento
Inicial Unitário)

R$ 39.849,00

R$ 359,00

R$ 359,00

R$ 3,24

Custo da Logística
Reversa Mensal

R$ 27.241,63

R$ 245,42

R$ 17.460,27

R$ 157,29

Fonte: Elaborada Próprio Autor.

Na primeira análise, determinou-se o custo do cenário atual (Cenário 01). Neste Cenário, têmse a rota de coleta em 21 pontos (drogarias) distribuídos pela cidade de Volta Redonda, 21
coletores de madeira sendo um em cada drogaria onde os clientes (consumidores) descartam seus
medicamentos vencidos, e a coleta é feita apenas uma vez ao mês. Para este Cenário,estima-se
um custo total de R$ 12.698,40 para as 21 drogarias sendo que, deste valor, R$ 7.539,00
representa o custo total com os coletores de madeira, que são pagos somente uma vez como
investimento inicial. O restante, R$ 5.159,40 são os custos mensais correspondentes a rota para
coleta nos 21 pontos e os custos para o tratamento e destinação final dos resíduos, sendo o custo
mensal de R$ 245,68 para cada drogaria.
No segundo Cenário (Cenário 02), estimou-se o custo total considerando-se apenas um ponto
de coleta que se trata de um Ponto de Entrega voluntária com apenas 01 coletor em uma drogaria
central, diminuindo a distância da rota de coleta. Para este Cenário foi escolhido um ponto em um
bairro central considerando que todos têm acesso, e por ser um bairro com um dos principais
centros comerciais, em algum momento as pessoas se deslocam até esse ponto e
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consequentemente tem a possibilidade de levar seu medicamento vencido de forma voluntária.
Com apenas um ponto de coleta, o custo do coletor passou a ser unitário, apenas para uma
drogaria no valor de R$ 359,00 (investimento inicial) sendo R$ 17,10 para cada drogaria,
reduzindo em média 95% do custo com coletor em relação ao Cenário 01. Para o Cenário 02,
tem-se um custo mensal total de R$ 5.043,99 por mês dividido para as 21 drogarias da rede,
tendo-se um custo de R$ 240,19 para cada drogaria, reduzindo em média 3,24% do custo com a
Logística Reversa.
Em seguida, apresentou-se o terceiro Cenário (Cenário 03), onde se estimou o custo do
Cenário 01 para as 111 drogarias do município (que são as 111 drogarias existentes no município
conforme documentado coletado na Vigilância Sanitária) o que seria fruto de ações coletivas
entre todas as drogarias da cidade. Para este Cenário acontecer considera que as 111 drogarias do
município criem um acordo entre elas para parceria e divisão dos custos. Conforme sugerido na
entrevista com o responsável da Vigilância Sanitária, hoje a legislação não específica como deve
ser feito esse processo, se de forma independente ou por ações conjuntas, o que permite a
sugestão dos Cenários 03 e 04, e talvez as redes de drogarias pudessem negociar com o poder
legislativo do município para criação de um adendo na Lei que especifique a criação de ações
conjuntas entre elas. Neste caso têm-se a rota de coleta em 111 pontos (total de drogarias da
cidade de Volta Redonda/RJ conforme documento coletado na Vigilância Sanitária do município)
distribuídos pelo município de Volta Redonda, 111 coletores de madeira sendo um em cada
drogaria onde os clientes (consumidores) descartam seus medicamentos vencidos, e a coleta é
realizada apenas uma vez ao mês em todos os pontos de coleta. Os dados foram estimados de
forma aleatória por grupos de drogarias mais próximas. Para este Cenário, estima-se um custo
total de R$ 39.849,00 representa o custo total com os coletores de madeira, que são pagos
somente uma vez como investimento inicial. Os custos mensais estimados correspondentes a rota
para coleta nos 111 pontos e os custos para o tratamento e destinação final dos resíduos são de R$
27.241,63, sendo o custo mensal de R$ 245,42 para cada drogaria. Neste cenário não houve
redução de custo considerável com a Logística Reversa em relação ao Cenário 01 e manteve-se o
mesmo custo com os coletores por drogaria.
No Cenário 04 estimou-se o custo do Cenário 02 para as 111 drogarias do município. Neste
caso têm-se a rota de coleta das 111 drogarias distribuídas pela cidade de Volta Redonda, que
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assim como no Cenário 03, depende de um acordo entre as drogarias para divisão dos custos, ema
apenas um ponto de coleta voluntária e possui apenas 01 coletor de madeira sendo em uma única
drogaria central, também considerado que todos têm acesso, e por ser um bairro com um dos
principais centros comerciais, em algum momento as pessoas se deslocam até esse ponto e
consequentemente tem a possibilidade de levar seu medicamento vencido de forma voluntária.
Sendo assim os clientes (consumidores) descartam seus medicamentos vencidos, e a coleta é
realizada apenas neste ponto de coleta. Os dados foram estimados de forma aleatória por grupos
de drogarias mais próximas. Para este Cenário, estima-se um custo total de R$ 359,00 que
representa o custo total com o coletor de madeira para um único ponto de coleta, que são pagos
somente uma vez como investimento inicial, com custo de R$ 3,24 por drogaria, reduzindo em
média 99% do custo com coletor em relação ao Cenário 01. Os custos mensais estimados
correspondentes a rota para coleta nos 111 pontos e os custos para o tratamento e destinação final
dos resíduos são de R$ 17.460,27, sendo o custo mensal de R$ 157,29 para cada drogaria,
reduzindo em média 34,52 % do custo com a Logística Reversa, sendo o Cenário mais atrativo e
recomendado não somente para a rede de drogarias, mais para todas as drogarias do município, o
que atenderia a Legislação correspondente.
Além dos quatro cenários apresentados deve-se considerar o custo de divulgação do plano de
conscientização que a Lei exige, porém não é realizado. Conforme os custos de divulgação
apresentados na Tabela 3, o custo mais viável seria de implantação de um Banner em cada ponto
de coleta, no valor unitário de R$ 90,00. Esse custo seria considerado um custo de investimento
pago somente uma única vez e atenderia a exigência da Lei que apenas exige a divulgação, porém
não determina como divulgar. Considera-se que este plano de divulgação não seja o ideal tendo
em vista que a Propaganda de Rádio e TV atingem um público maior de conscientização, porém
possuem um custo mensal. Considera-se que a Propaganda de Rádio e TV atingindo um público
maior por ter maior visibilidade podem aumentar o descarte consciente de medicamentos
vencidos e tornar os custos de Logística Reversa mais onerosos para as drogarias.
De um modo geral, constata-se que para a conscientização da importância do descarte correto
dos medicamentos vencidos de forma ambientalmente correta, o Cenário 04 deve ser considerado
como o melhor Cenário, e além disso, os custos de divulgação do plano de conscientização
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utilizando o Banner devem ser considerados para cumprimento de Lei municipal Nº 4.822. Hoje a
rede de drogarias compõe o Cenário 01 que atende em parte a legislação.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto em cumprimento com a Lei Nº 4.822/2011 no município de Volta Redonda,
que institui a obrigatoriedade de instalação dos recipientes para coleta dos medicamentos
vencidos provenientes das residências nas drogarias como pontos de coleta, como deve ser feita a
Logística Reversa dos medicamentos vencidos em uma rede de drogarias da cidade de Volta
Redonda - RJ? Qual o custo médio estimado da Logística Reversa dos medicamentos vencidos
em uma rede de drogarias da cidade de Volta Redonda - RJ?
Para responder esta pesquisa o objetivo geral deste estudo foi desenvolver um procedimento
guia para estimativa do custo da Logística Reversa dos medicamentos vencidos, além de aplicar o
procedimento no município de Volta Redonda-RJ, de modo a verificar se uma drogaria que
coleta, trata e destina os medicamentos vencidos teria a possibilidade de reduzir os custos para a
destinação final destes resíduos. O objetivo proposto foi alcançado, de modo que foi possível
concluir que a drogaria apresenta margem de redução no cenário atual (Cenário 01) em relação
aos Cenários 02 e 04. Os custos mensais estimados do Cenário 04 correspondentes a rota para
coleta nos 111 pontos e os custos para o tratamento e destinação final dos resíduos são de R$
17.460,27, sendo o custo mensal de R$ 157,29 para cada drogaria, reduzindo em média 34,52 %
do custo com a Logística Reversa, sendo o Cenário mais atrativo e recomendado não somente
para a rede de drogarias, mais para todas as drogarias do município, o que atenderia a Legislação
correspondente. O custo mais viável de divulgação seria de implantação de um Banner em cada
ponto de coleta, no valor unitário de R$ 90,00, não sendo o ideal, porém atenderia a legislação
existente.
Os objetivos específicos deste estudo também foram alcançados. Primeiramente
compreenderam-se as Políticas relacionadas ao tema Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a
Lei Municipal Nº 4.822 de 2011 da Câmara Municipal de Volta Redonda. Os pontos de geração
dos medicamentos vencidos provenientes de residências foram mapeados através de roteirização
e determinou-se a região de abrangência da rede de drogarias. Em seguida estimou-se a
quantidade gerada de medicamentos, definiram-se os tipos e custos com transporte, custos de
divulgação e de conscientização; determinar os pontos de tratamento e destinação final, bem
como os custos para essa etapa por meio dos dados coletados nas entrevistas. E por último
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analisou-se os Custos Totais da Logística Reversa do Cenário Atual e diferentes possibilidades de
alguns Cenários para redução dos custos.
O presente trabalho se justifica pela extrema importância de que as organizações e a
sociedade tenham conhecimento dos riscos que os medicamentos vencidos geram no descarte
inadequado, tornando-se imprescindível a adoção de métodos eficazes, com o objetivo de
minimizarem os impactos. Na ausência e/ou escassez de trabalhos que discutem a logística
reversa dos medicamentos vencidos nas residências e quanto custa este processo, a presente
pesquisa vem reforçar e contribuir com estudos, uma vez que visa analisar a cadeia logística
destes resíduos. Desta forma, contribuiu tanto para pesquisas quanto para expandir o
conhecimento da sociedade sobre as consequências de suas atitudes e o trato com o meio
ambiente. Apesar de avanços na legislação, como a Lei Municipal Nº 4.822 de 2011, Anexo II,
que determina a obrigatoriedade da instalação nas drogarias do município de Volta Redonda, de
recipientes coletores de medicamentos vencidos, o gerenciamento dos resíduos e o cumprimento
de Leis ainda apresentam grandes deficiências, principalmente no que tange os resíduos de
medicamentos vencidos que, em razão de suas características farmacológicas, podem se tornar
tóxicos ao ambiente e ao homem, o que justifica a necessidade de mais pesquisas e estudos,
incluindo o sistema de fiscalização, que hoje não é considerado consolidado e eficaz, e
especificamente sobre descarte de medicamentos vencidos nos domicílios. Além de discutir os
Custos da Logística Reversa dos medicamentos vencidos nessa rede de drogarias do município,
esta pesquisa também é importante pois contribui com um procedimento para que outras redes de
drogarias e/ou outras instituições saibam como fazer para cumprir esse processo, não somente na
cidade de Volta Redonda/RJ, mais também em outros municípios
Como limitação do estudo, cabe destacar que este trabalho se embasou em informações de
campo coletadas em entrevistas e documentos fornecidos pela Vigilância com os dados das
drogarias do município e os documentos (Manifesto) que apresentam os dados de volume de
medicamentos coletados no município por mês . Alguns dados não obtidos e necessários foram
estimados, tais como custos com embalagem de armazenagem, custos de transporte que foram
obtidos na entrevista com a empresa responsável pela Logística Reversa já que não possuem
dados disponíveis de custo do valor por tonelada de RSS transportados e sim dados dos custos
que a empresa tem com este processo, e geração de resíduos. Se forem mudados, os dados
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estimados poder alterar os resultados e conclusões. Além disto, cita-se a indicação de apenas 4
cenários, sendo que nos Cenários 03 e 04 os dados de roteirização foram estimados por grupo de
drogarias mais próximas não utilizando-se nenhuma ferramenta de clusterização, dados como
quantidade de resíduos gerados para estes cenários também foram estimados de forma aleatória,
já que nem todas as drogarias cumprem este procedimento de descarte conforme a Lei. Nos
Cenários 02 e 04 onde sugere-se a coleta em apenas 01 ponto não foram considerados o impacto
da redução de resíduos coletados, se levar em consideração que os clientes que moram longe
desse ponto central podem não se preocupar em perder tempo com o descarte correto desses
medicamentos, e o objetivo principal se perderia. Outro ponto que não foi considerado é que as
ações conjuntas poderiam ao invés de considerar apenas um ponto central de entrega voluntária,
sugerir vários pontos nas principais regiões centrais do município e a ação conjunta entre as
drogarias para que seja um único processo de Logística Reversa se realize através de uma
roteirização. A divulgação para esse descarte também poderia levar a atrair o cliente para comprar
mais e nesse caso além dos custos a drogaria aumentaria seu lucro. Sabe-se que há outros
parâmetros que podem ser inseridos na análise como, por exemplo, o tipo de veículo utilizado
para a coleta e o tipo de combustível desse veículo, aumento do preço do combustível, custos
com a capacidade de armazenagem, o aumento da geração de resíduos com a inclusão do plano
de conscientização e outros parâmetros possíveis.
Para novos estudos, sugere-se o desenvolvimento de trabalhos para análise dos custos e
capacidade de armazenagem em apenas um ponto de coleta com aumento da quantidade de
resíduos descartados, estudos incluindo outras redes de drogarias do município. Além disto,
sugere-se o desenvolvimento de trabalhos para a análise dos custos, caso a capacidade de
armazenagem em apenas um ponto de coleta não seja suficiente e o aumento de viagens para
coleta seja necessário. Outra sugestão de trabalho futuro é o desenvolvimento de pesquisas de
entrega voluntária dos medicamentos não utilizados pela população e ainda com prazo de
validade para que possam ser reaproveitados em pontos de distribuição voluntária como ONGS.
E, como última sugestão, recomenda-se o desenvolvimento de pesquisas para a análise dos
custos, considerando o procedimento guia como modelo para todas as 111 drogarias do
município, utilizando-se uma ferramenta de clusterização verificando-se a possibilidade de uma
maior redução dos custos. Ressalta-se ainda que este procedimento possa ser utilizado como
modelo e aplicado em outros municípios considerando as especificidades de cada município.
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ANEXO I
Roteiro da entrevista realizada com a Vigilância Sanitária:
1. Quantos são os pontos de coleta no município de Volta Redonda?
2. Qual a quantidade desses resíduos gerados por período (Kg)? Qual o peso médio (Kg)?
(semanal, mensal ou semestral).
3. Existe algum protocolo de fiscalização nas drogarias quanto aos medicamentos vencidos?
4. Qual a periodicidade de fiscalização?
5. No caso de não cumprimento da Lei a drogaria é penalizada ou multada?
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ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA – RJ
LEI MUNICIPAL Nº 4.822

EMENTA: FICA INSTITUIDA A OBRIGATORIDADE DA INSTALAÇÃO, NAS
FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, DE RECIPIENTE COLETORES
DE MEDICAMENTOS VENCIDOS.

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da instalação de recipientes coletores de medicamentos
vencidos nas Farmácias do Município de Volta Redonda.
§ 1º. A responsabilidade da instalação dos recipientes coletores nas farmácias será das mesmas,
bem como a sua guarda depois de recolhidas à destinação.
§ 2º. A conscientização e a divulgação da importância desta Lei, perante a população, ficará a
cargo das farmácias.
Art. 2º. Fica estabelecido um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta Lei,
para que as farmácias instalem os recipientes coletores, um por farmácia no Município de Volta
Redonda em local de grande visibilidade e de fácil acesso.
Art. 3º. A destinação dos medicamentos vencidos ficará a cargo das farmácias, podendo adotar o
critério da devolução aos fabricantes ou outro destino considerado seguro com relação ao meio
ambiente.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Volta Redonda, 08 de novembro de 2011.
Antônio Francisco Neto
Prefeito Municipal

Projeto de Lei n° 045/2011
Autoria: Vereador Jair Nogueira Filho
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ANEXO III
Roteiro da entrevista realizada com as Drogarias:
1. Quais são as unidades onde ocorre a coleta no município de Volta Redonda?
2. Qual a quantidade desses resíduos gerados por período (Kg)? Qual o peso médio (Kg)?
(semanal, mensal ou semestral).
3. Qual o custo para transporte desses resíduos por Kg?
4. Qual empresa coleta? Qual a rota de coleta?
5. Qual a localidade da empresa?
6. Qual a periodicidade de coleta desses resíduos?
7. Existe um plano de divulgação para população?
8. Qual o tipo de tratamento final os resíduos recebem (processos envolvidos)?
9.Qual empresa realiza o tratamento e destinação final?
10. Existe algum tipo de reaproveitamento ou reciclagem de algum resíduo (papelão, blister...)?
Qual custo para este procedimento por Kg?
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ANEXO IV
Roteiro do questionário aplicado às empresas X e Y:
1.Quais são os pontos de coleta no município de Volta Redonda?
2. Qual a quantidade desses resíduos gerados por período (Kg)? Qual o peso médio (Kg)?
(semanal, mensal ou semestral).
3. Qual o custo para transporte desses resíduos por Kg?
4. Qual empresa coleta? Qual a rota de coleta?
5. Qual a localidade da empresa?
6. Qual a periodicidade de coleta desses resíduos?
7. Qual tipo de transporte para coleta dos Resíduos? Quantos veículos a empresa possui para
coleta?
8. Qual o custo do veículo? Tipo de combustível? Marca e modelo do veículo? Tipo de carroceria
e capacidade (Kg)? Peso do veículo?
9. Coleta somente no município de Volta Redonda ou atende outros municípios? Quais
Municípios?
10. Qual o tipo de tratamento final os resíduos recebem (processos envolvidos)?
11. Qual o custo para tratamento e destinação final por Kg?
12. Qual empresa realiza o tratamento e destinação final?
13. Qual a localidade de tratamento e destinação final (rota)?
14. Existe algum tipo de reaproveitamento ou reciclagem de algum resíduo (papelão, blister...)?
Qual custo para este procedimento por Kg?

