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RESUMO 
 
 

 

O mercado farmacêutico é uma das poucas áreas que possuem investimentos 
constantes como podemos analisar nos relatórios semanais da empresa internacional 
em relação a tecnologia da informação na área da saúde - IQVIA. São investidos 
bilhões a cada ano no ramo farmacêutico, o que favorece o desenvolvimento 
tecnológico e sustentável para os medicamentos, vacinas e dentre outros para a 
população global. A pesquisa teve por objetivo mapear o máximo de farmácias e 
drogarias na cidade de Araguaína - TO, utilizando softwares como google maps e 
google earth e posteriormente identificar o percentual de farmácias e drogarias que 
realizam a logística reversa dos medicamentos vencidos por bairro. Foram mapeados 
um total de 59 estabelecimentos distribuídos em 13 setores. Os resultados 
evidenciaram que apenas um terço dos estabelecimentos realizam a logística reversa 
de recolhimento dos medicamentos dos clientes e as que seguem os protocolos são 
apenas redes de médio e grande porte que já estão solidificadas no mercado 
municipal. As redes de pequeno porte não realizam a LR dos medicamentos dos 
clientes por motivos dos custos de coleta dos medicamentos vencidos cobrados pelos 
grupos terceirizados de coleta, questões burocráticas e também por não possuir uma 
lei estadual que obrigue os estabelecimentos de recolherem os medicamentos, isso 
se provou a partir da aplicação de um formulário semiestruturado com a responsável 
da vigilância sanitária pela análise e verificação dos medicamentos descartados de 
todas as redes farmacêuticas da cidade que validou os motivos mencionados 
anteriormente. Esses problemas em relação aos recolhimentos dos medicamentos 
vencidos poderão ser solucionados implementando mais pontos de coleta nas 
principais avenidas e ruas da cidade ou em mais estabelecimentos farmacêuticos, 
além da prefeitura possuir um órgão público para realizar campanhas mensais de 
recolhimento dos medicamentos da população em geral, o que será obrigatório a partir 
do ano de 2023 pelo decreto Nº 10.388, de 5 de junho de 2020.  

Palavras-chaves: Cadeia de suprimentos, Indústria farmacêutica, Logística Reversa. 



ABSTRACT 
 
 
 

 
 
The pharmaceutical market is one of the few areas that have constant investments as 
we can analyze in the weekly reports of the international company in relation to 
information technology in the health area - IQVIA. Billions are invested each year in 
the pharmaceutical industry, which favors technological and sustainable development 
for medicines, vaccines and among others for the global population. The research 
aimed to map the maximum number of pharmacies and drugstores in the city of 
Araguaína - TO, using software such as google maps and google earth and 
subsequently to identify the percentage of pharmacies and drugstores that perform the 
reverse logistics of overdue medicines by neighborhood. A total of 59 establishments 
in 13 sectors were mapped. The results showed that only one third of the 
establishments carry out the reverse logistics of collecting the medicines from 
customers and those that follow the protocols are only medium and large networks that 
are already solidified in the municipal market. Small chains do not carry out the LR of 
customers' medications due to the costs of collecting expired medications charged by 
outsourced collection groups, bureaucratic issues and also because they do not have 
a state law that requires establishments to collect medications, if it proved from the 
application of a semi-structured form with the person in charge of health surveillance 
for the analysis and verification of the discarded medicines of all the pharmaceutical 
chains in the city that validated the reasons mentioned above. These problems in 
relation to the collection of expired medicines can be solved by implementing more 
collection points in the main avenues and streets of the city or in more pharmaceutical 
establishments, in addition to the city hall having a public agency to carry out monthly 
campaigns to collect medicines from the general population, which will be mandatory 
from the year 2023 by Decree No. 10,388, of June 5, 2020. 

Key Words: Supply chain, Pharmaceutical industry, Reverse logistic. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização tem feito as novas tecnologias cada vez mais constantes em 

nosso dia-a-dia, com destaque especial para a inteligência artificial, rede 5G e os big 

data (IBERDROLA, 2020). Essas novas tecnologias têm sido sumariamente buscadas 

por empresas e organizações sobretudo para melhorar ou mitigar a preocupação com 

o meio ambiente e as condições sociais (ESMAEILIAN; BEHDAD; WANG, 2016; 

ASSUMPÇÃO; CAMPOS, 2018; DIONÍSIO; MENDES, 2019). Neste contexto, se 

destaca a logística reversa (LR) que é um dos inúmeros pilares que podem auxiliar 

nas questões ambientais. Além disso, traz consigo benefícios que vão desde a 

geração de empregos, ganhos financeiros, preservação do meio ambiente, uso 

sustentável e econômico de energia além de ser um diferencial competitivo entre as 

empresas (JÚNIOR et al., 2019).  

Apesar de já conhecida a logística reversa não é uma prática que todas as 

organizações dominam. Isso porque não se trata apenas da coleta dos produtos para 

serem retornadas aos clientes, mas que demanda inúmeros processos, operações e 

variáveis que são consideradas para reconhecer se determinado produto tem 

potencial para retornar ao cliente final (LEITE, 2017, p. 5). A LR vem ao longo dos 

anos implicando, por exemplo, em atividades de reuso na manufatura e reciclagem de 

bens de pós-consumo/pós-venda, tendo um grande crescimento no fator estratégico 

das organizações. Isso tem ocorrido principalmente devido ao aumento da 

consciência em relação à proteção ambiental e da maturidade das várias 

regulamentações (STOCK e MULKI, 2009; SHEN, NIE, YUAN, 2011; ROGERS; 

LEMBKE; BERNARDINO, 2013). Neste sentido, a logística reversa vem 

se diversificando em criar soluções, buscando minimizar os custos com as perdas e 

auxiliar no atendimento a requisitos de descarte adequado dos resíduos sólidos 

orgânicos e inorgânicos que, sem planejamento, são descartados em locais públicos.  

Quando falamos em logística reversa, não podemos deixar de comentar sobre 

a indústria farmacêutica, que gera receitas bilionárias no mercado brasileiro com 

tendência de crescimento nos últimos anos, conforme ilustrado no Gráfico 1 e em 

primeira instância auxilia na qualidade de vida das pessoas, sobretudo no tratamento 

de doenças (ZAHIRI; JULA; TAVAKKOLI-MOGHADDAM, 2017; COSTA; GOMES; 

BERGIANTE, 2019). No caso específico da indústria farmacêutica, quando ocorre o 

vencimento dos medicamentos o processo de descarte deve ser realizado de acordo 
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com a legislação ambiental, sobretudo a fim de prevenir a poluição da água e do solo 

por meio de produtos químicos (STOCHER et al., 2019). A partir dos pontos 

comentados anteriormente a LR e a indústria farmacêutica andam lado a lado, pois 

temos o retorno dos produtos de pós-consumo e pós-vendas. Por exemplo, em se 

tratando de medicamentos, algumas embalagens que são feitas de papelão podem 

ser reutilizadas no caso de não ter ocorrido vazamento de nenhuma substância na 

embalagem que seja potencialmente nociva ao meio ambiente. Outro exemplo são os 

medicamentos sem a embalagem que na maioria das vezes é queimada ou colocada 

em um reservatório especial que não possibilita a poluição do solo e são aterrados 

(JÚNIOR et al., 2019). 

 

Gráfico 1 - Receita do mercado farmacêutico nacional do ano de 2017 até setembro de 2020 

 
Fonte: Autores (2020) adaptado IQVIA (2020). 

 

Ao observamos todos estes pontos as Indústrias do ramo farmacêutico devem 

estar com todos os seus processos interligados para se destacarem no mercado 

altamente competitivo. Podemos observar esses aspectos a partir dos estudos de 

Souza e Alves (2017) que explicam: “Uma cadeia de abastecimento bem-sucedida é 

considerada como uma vantagem competitiva importante, porém a evolução dos 

meios tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, tornou os sistemas de informação 

uma ferramenta importante para o gerenciamento da cadeia de suprimentos”. 
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1.1 Problematização 

. A LR é uma das inúmeras táticas que as organizações podem utilizar para 

diminuir gastos ou recuperar insumos de produtos que não serão mais usados pelos 

clientes. Isso é extremamente oportuno visto que as indústrias estão a cada dia mais 

competitivas sendo que aquelas que possuem as melhores estratégias e 

planejamentos acabam se destacando no mercado. Particularmente, o ramo 

farmacêutico é um dos principais campos de aplicação da logística reversa, sobretudo 

por haver uma manipulação em escala industrial de inúmeros compostos químicos 

nocivos ao meio ambiente. Apesar disso, nem todas as farmácias e drogarias utilizam 

a logística reversa abertamente ao público, sobretudo considerando os inúmeros 

medicamentos vencidos do próprio estabelecimento ou utilizados pelos clientes que 

eventualmente estragam. Isso por sua vez demanda um processo específico para 

coleta e descarte conforme notamos na Lei estadual do Distrito Federal Nº 5092/2013 

que obrigam todas as farmácias e drogarias do Distrito Federal realizar essas ações 

de descarte dos medicamentos vencidos (Art. 1º). Além disso, os estabelecimentos 

devem aplicar a LR a fim de fazerem o descarte adequado dos medicamentos 

vencidos (Art. 2º). 

1.2 Justificativa 

O presente estudo é relevante pelo fato de apresentar as condições de retorno 

do produto (logística reversa) de medicamentos vencidos nas farmácias e drogarias 

da cidade de Araguaína, Tocantins. Tais informações trarão um panorama geral sobre 

como está sendo realizado o descarte dos medicamentos e fármacos em geral na 

cidade, sobretudo aqueles potencialmente nocivos ao meio ambiente. Além disso, 

traremos dados acerca do percentual de estabelecimentos que realizam a LR de 

recolhimentos dos medicamentos vencidos da população araguainense. Por fim, 

destacaremos os procedimentos adotados pelas redes farmacêuticas na coleta e 

descarte de fármacos vencidos e proporemos melhorias para o controle correto do 

descarte dos mesmos. 
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1.3 Objetivo 

O presente trabalho busca analisar como é realizado o processo da logística 

reversa dos medicamentos vencidos levados pela população para as farmácias e 

drogarias da cidade de Araguaína - TO, observando se eles recolhem ou não os 

medicamentos. Caso haja processo de recolhimento, objetivamos estudar como ele é 

realizado e qual o destino destes medicamentos. Dessa forma, podemos enunciar 

como objetivos Geral e específicos do trabalho: 

1.3.1 Objetivo Geral 

Mapear as farmácias e drogarias que realizam o processo da logística reversa 

de recolhimento dos medicamentos vencidos dos clientes na cidade de Araguaína, 

TO. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Mapear o máximo de farmácias e drogarias da cidade de Araguaína e sua 

localização geográfica. 

Avaliar o nível de implementação da logística reversa no recolhimento de 

medicamentos vencidos nas farmácias e drogarias da cidade de Araguaína - TO. 

Identificar quais são os bairros que possuem a maior quantidade de pontos de 

recolhimento para os medicamentos vencidos. 

Diagnosticar o destino final dos medicamentos e suas embalagens pelas 

empresas responsáveis pelo recolhimento e descarte dos mesmos. 

 

1.4 Desenvolvimento 

O desenvolvimento está dividido em 3 seções: a primeira é a revisão de 

literatura que mostrará a parte teórica das palavras chaves, a segunda será os 

procedimentos metodológicos que demonstrará como o trabalho foi realizado e quais 

foram os passos de cada etapa. A última seção mostrará o cronograma das 

orientações que foram realizadas durante a realização do trabalho. 
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1.5 Revisão de literatura 

A literatura proposta está dividida em quatro tópicos principais: indústria 

farmacêutica, cadeia de suprimentos, logística reversa e canais reversos. Iremos 

apontar as principais definições, vantagens competitivas e como as tecnologias que 

temos hoje em dia estão auxiliando o avanço destas áreas.  
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2 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

A saúde pública e as instituições de pesquisa básica e aplicada têm uma 

grande conexão no ponto inicial da indústria farmacêutica no Brasil (RIBEIRO, 2008). 

Para o desenvolvimento da área, o Brasil colaborou com vários incentivos e auxiliando 

com recursos, surgiram os primeiros laboratórios farmacêuticos. Particularmente, a 

indústria farmacêutica brasileira apresenta um privilégio em relação a alguns países, 

por possuir a existência de um parque público de laboratórios voltados à produção de 

nível nacional (GADELHA, QUENTAL e FIALHO, 2003). De forma mais específica, a 

cadeia de produção na indústria farmacêutica é composta por duas etapas: 1) química 

fina e 2) farmacêutica. Durante a primeira são produzidos os princípios ativos 

(fármacos) e os aditivos, na segunda, por sua vez, ocorre a produção do medicamento 

final (PALMEIRA FILHO e PAN, 2003). Sob uma perspectiva conceitual os 

medicamentos podem ser classificados em três grupos, são eles: 1) genéricos 2) 

medicamentos éticos e 3) os não éticos. O primeiro grupo se destaca dos demais, 

sobretudo, devido ao fato de possuir eficácia igual aos medicamentos originais, 

podendo ser comercializado somente após a expiração da detentora da patente 

original, o que leva no mínimo 20 anos (FRENKEL 2001, ROSSI, 2011).  

Adicionalmente, os medicamentos éticos são todos aqueles que podem ser 

utilizados apenas sobre a prescrição médica, que são assim subdivididos em 

medicamentos de marca e similares. Os medicamentos de marcas são aqueles que 

ainda tem uma patente em vigor e os medicamentos similares são aqueles que não 

possuem o princípio ativo do medicamento de marca (FRENKEL, 2001). Por fim, os 

medicamentos não éticos são denominados de vendas livres, neles são investidos 

bilhões em propagandas, com o foco nos consumidores finais e os revendedores. 

Entretanto, os genéricos se diferenciam dos demais por não precisar de marca para 

serem produzidos (FRENKEL, 2001). Cabe também destacar que o ramo 

farmacêutico que possui os três tipos de medicamentos citados como base para sua 

linha de produção, está em crescimento constante a cada ano, aproximadamente dois 

dígitos percentuais ao ano. Esse progresso deu ao Brasil a 6º colocação no mercado 

farmacêutico mundial (ANDRADE, 2014). De um modo geral a indústria farmacêutica 

está inserida em um dos mercados mais competitivos, rentáveis e atualizados em 

escala global. Isso tem sido incentivado, sobretudo, pelos investimentos bilionários de 

empresas com foco no desenvolvimento dos medicamentos e na logística para a 



 21 

comercialização devida dos seus produtos (JÚNIOR et al., 2019). A tabela 1, abaixo 

mostra alguns dados da indústria farmacêutica brasileira referente a 2019. As 

principais organizações que assumem a liderança da indústria farmacêutica estão 

localizadas principalmente nos países da América e Europa, a saber: Estados Unidos, 

Alemanha, França, Reino Unido e Suíça (STOCHER et al., 2019). Em geral, as 

principais empresas atuam na maioria dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento com foco em produzir e comercializar medicamentos  

 

Tabela 1 - Dados do ano de 2019 para o mercado farmacêutico nacional 

DESCRIÇÃO NÚMERO TOTAL REGISTRADO 

Farmacêuticos inscritos nos conselhos regionais 
de Farmácia 

229.018 

Cursos de graduação em Farmácia no Brasil 815 

Farmácias e drogarias privada 88.970 

Farmácias com manipulação e homeopatia 8.403 

Farmácias hospitalares 6.972 

Farmácia pública 10.765 

Laboratórios de análises clínicas 9.643 

Indústrias farmacêuticas 464 

Distribuidoras de medicamentos 4.492 

Importadoras de medicamentos 62 

Fonte: Autores (2020) adaptado de CFF (2020). 

 

 

3. CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos ou supply chain management pode 

ser definido como a gestão e a coordenação dos fluxos de informações e de materiais 

entre a fonte e os usuários como um sistema, de forma integrada. Além disso, todas 

as fases do processo têm que ser feitas de maneira colaborativa, para alcançar uma 

maior otimização e maximização dos serviços aos clientes, auxiliando na redução dos 

custos (GUARNIERI, 2013, p. 28). De modo particular, a cadeia de suprimentos na 

indústria farmacêutica é muito específica, pois os produtos são muito importantes para 

a saúde humana, empresas e governos. Entretanto, é essencial que a gestão de 
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estoque esteja nas melhores condições (ALVES; SOUZA, 2019). Os autores apontam 

algumas condições que ocorrem na cadeia de suprimentos dos medicamentos: 

[...] É necessário que os medicamentos sejam entregues no período correto 
e para os clientes destinatários, levando-se em consideração as condições 
padrões previstas pela legislação vigente. A distribuição inadequada de 
medicamentos, não só afeta a reputação das empresas, como a satisfação 
dos clientes e o lucro das empresas, mas também pode prejudicar os 
processos de cura dos pacientes e produzir efeitos negativos sobre a saúde 
pública. Além de diferentes naturezas dos bens que estão sendo entregues 
através de cadeias de fornecimento farmacêutico [...]. Essas características 
levaram a cadeia de suprimentos farmacêuticos a uma classificação 
diferenciada chamada de "cadeia de fornecimento de saúde. 
 

Cabe destacar também que o fornecimento dos insumos e alguns 

medicamentos que são importados para o Brasil, passam por vários processos de 

vigilância sanitária. Isso é necessário por se tratar de componentes químicos e pode 

ocasionar em atraso na entrega por barragem nos portos até que se cumpra todas as 

leis de vigilância sanitária para seguirem o caminho até a fábrica ou direto para as 

farmácias (NUNES; DE OLIVEIRA; VACCA, 2020). Nesses casos, um bom 

planejamento das necessidades dos materiais (MRP) é essencial para coincidir e 

agregar a cadeia de suprimentos, gerando uma maior eficiência dos processos e 

redução dos custos.  

A cadeia de suprimentos não apresenta um gerenciamento trivial, 

necessitando, portanto, de um gerenciamento analítico, pois a previsão de demanda 

pode acarretar em diferentes níveis se comparada com a demanda real. Isso pode 

fazer com que as vendas tenham picos altos e baixos, o que, no último caso resulta 

na falta de alguns medicamentos no mercado. No entanto, a fim de evitar essa falha 

na previsão de demanda, os estabelecimentos devem trabalhar com estoques 

elevados, podendo ser desnecessários em relação a elevação de custo, pois quando 

utilizamos o melhor método de previsão de demanda, menor será o erro e os custos 

(CIGOLINI; COZZI; PERONA, 2004; LÜCKER; SEIFERT, 2017; REGO; GUIMARÃES; 

LARA, 2019). 

Entretanto, temos que considerar outros fatores quando estamos tratando 

sobre a gestão da cadeia de suprimentos da indústria farmacêutica. Um deles é o ciclo 

do processo, que representa o tempo de espera de uma atividade para a outra, pois 

podem ocorrer falhas/problemas em todo o fornecimento dos medicamentos, caso 

uma atividade esteja comprometida (COSTA; GOMES; BERGIANTE, 2019). Os 

autores (2019, p.3) complementam que “a cadeia de suprimento farmacêutica deve 
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ser pensada e bem estratégica, evitando problemas com o paciente, com os membros 

da cadeia de suprimento e minimizando perdas financeiras”. 
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3  LOGÍSTICA REVERSA 

A logística reversa está diretamente ligada ao ciclo de vida do produto e a 

diversas áreas do conhecimento. De acordo com a Política Nacional de Resíduos 

(PNRS) a logística reversa pode ser entendida como: “ações destinadas a facilitar a 

coleta e a restituição dos resíduos ao setor empresarial, para que sejam tratados e 

voltem para seu ciclo produtivo, ou tenham outra destinação final ambientalmente 

adequada”. A PNRS completa que “os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 

do serviço público de limpeza urbana”. De acordo com Leite (2005) e Garcia (2006), 

entende-se também como LR, um incremento no processo da logística tradicional que 

busca concluir o ciclo de vida do produto, entrando pelo método de reciclagem e 

acrescento valores logísticos, econômicos e ecológicos para serem corretamente 

descartados. O ciclo de um produto tem quatro fases: A introdução, onde o produto é 

construído e lançado ao mercado; O crescimento acontece quando o produto é 

reconhecido; A maturidade, nesta fase o produto é aceito e se torna competitivo e 

finalmente a fase do declínio, onde ocorre a obsolescência do produto (ROCHA; 

CHRISTENSEN, 1999; KOTLER; KELLER, 2006). 

Segundo Leite (2017, p.22) “o estudo da logística reversa e dos canais de 

distribuição reversa tornou-se gradativamente mais importante para empresas de 

todos os setores na medida em que a atividade se relaciona fortemente com a 

preservação do meio ambiente e a sustentabilidade empresarial [...]”. Podemos 

identificar vários benefícios competitivos quando tratamos da LR, principalmente no 

ramo farmacêutico que utiliza várias normas de segurança e higienização para o 

recolhimento e descarte dos medicamentos vencidos ou do retorno das embalagens 

para o cliente final. Além disso, a LR procura entender o processo de planejamento 

do produto, operação dos controles do fluxo de materiais, visando as informações do 

retorno dos produtos à cadeia produtiva. A LR também se situa na reciclagem de bens 

recuperados em descartes e o planejamento desses resíduos está incluso em novos 

valores agregados aos produtos que estão de volta no mercado, através da logística 

reversa (LEITE, 2009).    

A tecnologia, por sua vez, representa um dos fatores fundamentais para o 

auxílio e competitividade da LR, através da utilização de ferramentas como big data, 
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radio frequency identification (RFID), sistemas ciber físicos, inteligência artificial (IA), 

dentre vários outros (DIONÍSIO; MENDES, 2019). Dentre as contribuições desses 

aparatos tecnológicos está principalmente uma otimização nas operações e controle 

dos estoques dos medicamentos. As autoras complementam que: “embora seja 

apontada uma relação positiva entre investimento em TI e LR, muitos são os desafios 

enfrentados pelas organizações face à adoção e uso da tecnologia”. Podemos 

identificar que os custos para utilização de sistemas autônomos talvez não sejam tão 

viáveis dependendo de vários fatores como: ramo de mercado, região de atuação, 

adaptação, dentre outros. 
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4 CANAIS REVERSOS 

Os canais de distribuição reversos são utilizados desde os anos 70 e possuem 

uma das etapas mais importantes quando se trata da logística reversa. Isso porque 

os canais de produção representam o caminho que o produto irá passar para realizar 

todos os processos de restauração e reestruturação para retornar ao cliente 

(ZIKMUND; STANTON, 1971; GUILTINAN, NWOKOYE, 1974; FULLER, 1978; 

GONÇALVES-DIAS; TEODÓSIO; 2006). Podemos observar o conceito a partir da 

visão de LEITE (2017, p.22) como: 

 

As etapas, as formas e os meios em que uma parcela desses produtos, com 
pouco uso após a venda, com ciclo de vida útil ampliado ou após a extinção 
de sua vida útil, retorna ao ciclo produtivo ou de negócios, readquirindo valor 
de diversas naturezas, no mesmo mercado original, em mercados 
secundários, por meio de seu reaproveitamento, de seus componentes ou de 
seus materiais constituintes. 

 

 O autor mostra conforme a Figura 1 o sistema geral dos canais reversos e dos 

canais comuns de distribuição, são as etapas produtivas do produto até o cliente final: 

 

  
Figura 1 - Áreas operacionais da logística empresarial 

 
Fonte: LEITE (2017, p.19) 

 

  

Os canais de distribuição são essenciais para a gerência e logística dos 

produtos que não possuem mais uso adequado, como é o caso das embalagens 

secundárias dos medicamentos que passam pelo processo de reciclagem para serem 

construídas novas embalagens da mesma família de produtos. Em geral, as 

embalagens possuem relativamente o mesmo tamanho e formato (SOUZA; PAULA; 

PINTO, 2011). 
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Para outros autores os canais de distribuição reversos ou centros de 

distribuição reverso têm papéis fundamentais na logística reversa. Isso se deve, por 

eles estarem preparados para receber os mais variados tipos de produtos de diversos 

países do mundo. Em suma, há três etapas importantes durante esse processo 

Identificação os componentes, seleção do melhor canal reverso e destinação dos 

produtos para que se obtenha o melhor retorno em valor possível (MORETTI; LIMA; 

CRNKOVIC, 2011). 

 As três etapas acima podem ser observadas conforme a Figura 2, 

demonstrando o exemplo de como é realizado o fluxo de qualquer canal reverso. 

 

Figura 2 - Fluxo dos canais reversos 

 
Fonte: SOUZA, PAULA, PINTO (2011) adaptado de LEITE (2009). 

 

Os canais de distribuição podem ser classificados em mais dois tipos: ciclo 

aberto e ciclo fechado. O primeiro está relacionado aos tipos de insumos que o produto 

possui em sua composição, temos como exemplo: os metais, plásticos e vidros. O 

segundo ciclo está relacionado ao descarte de produtos seletos que possuem 

materiais compatíveis com outros produtos de origem similar (SOUZA; PAULA; 

PINTO, 2011). Há também mais três subsistemas nos ciclos: reuso, remanufatura e 

reciclagem. Durante o primeiro os produtos não passam por nenhum processo de 
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incremento ou manutenção de peças, mas são limpos e deixados em condições de 

uso novamente para o cliente. Na remanufatura, diferentemente, os produtos passam 

pelas etapas de substituição de peças para conseguir atender as necessidades 

mínimas originais do produto. Por fim, durante a reciclagem, os produtos não têm mais 

manutenção e suas peças passam pelos canais de distribuição reversos para auxiliar 

na reposição de alguma peça em outro produto da mesma família ou como insumo 

para uma nova família de produtos (SOUZA; PAULA; PINTO, 2011). 

4.1 Canal reverso de pós-consumo: embalagens descartáveis 

Os produtos podem ser classificados como produtos de pós-consumo e pós-

venda. O trabalho baseia-se no conceito dos produtos de pós-consumo, já que os 

medicamentos farmacêuticos entram nessa classificação. Os produtos pós-consumo 

são aqueles que são descartados pela população das mais diversas formas (LEITE, 

2017, p.24). O autor complementa explicando o que são os canais reverso de pós-

consumo: “As diferentes formas de processamento e de comercialização dos produtos 

de pós consumo ou de seus materiais constituintes, desde a sua coleta até sua 

reintegração ao ciclo produtivo como componentes ou matéria prima secundária [...]”. 

Os canais de pós-consumo e pós-vendas possuem um mercado bem amplo, 

pois possuem múltiplas etapas em que o produto passa para voltar ao cliente final 

com qualidade e mantendo seu valor agregado, que são importantes conforme a 

Figura 3. O surgimento dos canais de pós consumo, foi gerado principalmente pelos 

canais de distribuição reversa, pois não tínhamos processos que separavam os 

diferentes grupos de produtos e sim, um único meio para realizar a logística reversa 

para todos os produtos (SOUZA; PAULA; PINTO, 2012). Atualmente, com as 

tecnologias que surgem todos os dias, o cenário agora está totalmente diferente do 

que antes. 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Canais de distribuição diretos e reversos 
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Fonte: LEITE (2017) adaptado de LEITE (1999)  

 

Os canais de distribuição voltados para as embalagens descartáveis são bem 

amplos, pois a maioria dos produtos que podem ser comercializados, possuem 

embalagens que podem ser ou não retornáveis. Quando tratamos da indústria 

farmacêutica as embalagens podem ser divididas em 2 grupos segundo a Resolução 

RDC Nº 71/2009 da Anvisa. No primeiro estão as embalagens primárias que mantém 

contato direto com o medicamento, e em segundo estão as embalagens secundárias 

que representam a embalagem externa do produto, que está em contato com a 

embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo conter uma ou mais 

embalagens primárias. Como exemplo de embalagens primárias estão o blíster e 

ampola que podem observadas conforme a Figura 4 e exemplos de embalagens 

secundárias conforme mostra a Figura 5. As embalagens primárias representam todos 

os medicamentos, pois estão diretamente ligadas ao produto. As embalagens 

secundárias, por sua vez, são as mais comuns sendo que a maioria dos 

medicamentos vem com uma embalagem de papelão que possui todos os dados a 

respeito do medicamento.  
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Figura 4 - Embalagens primárias 

Fonte: (MPGO, 2017) 

 

 

Figura 5 - Embalagens secundárias 

Fonte: Anvisa 

 

As embalagens de medicamentos da indústria farmacêutica possuem muitos 

critérios para a venda e revenda dos medicamentos, pois temos vários indicadores 

para que um medicamento possa ser comercializado de forma legalmente prevista 

nas resoluções RDC da Anvisa (CRF-PR, 2012), podemos observar na Tabela 2 quais 

são os medicamentos permitidos para a venda em farmácias particulares. Temos 

outros tipos de embalagens que são as múltiplas e fracionárias. A primeira se 

caracteriza de acordo com a Resolução RDC Nº 47/2009 da Anvisa como “embalagem 

secundária de medicamentos de venda sem exigência de prescrição médica cujas 

embalagens primárias são disponibilizadas para o usuário”. A segunda se caracteriza 

por possuir no rótulo a frase “embalagem fracionável” (RAPKIEWICZ 2012). 
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Tabela 2 - Medicamentos que podem ser comercializados ou não em farmácias privadas 

NÃO PODEM COMERCIALIZAR CARACTERÍSTICAS DAS EMBALAGENS 

Medicamentos destinados ao SUS Contém a expressão “PROIBIDA A VENDA 
NO COMÉRCIO” nas embalagens 

secundárias e/ou primárias. 

Medicamentos em embalagem hospitalar Contêm a frase “EMBALAGEM HOSPITALAR” 
no rótulo da embalagem secundária. 

Medicamentos que a administração apenas é 
feita em ambiente hospitalar 

Contêm a frase “USO RESTRITO A 
HOSPITAIS” no rótulo da embalagem 

secundária. 

PODEM SER COMERCIALIZADOS CARACTERÍSTICAS DAS EMBALAGENS 

Medicamentos em embalagem comum São dispensados em embalagens secundárias 
fechadas. 

Medicamentos em embalagens múltiplas Não exigem receita. As embalagens primárias 
são fornecidas aos usuários acompanhados 

da bula. 

Medicamentos em embalagens fracionárias Trazem no rótulo a expressão “EMBALAGEM 
FRACIONÁVEL”. O fracionamento deve ser 

feito conforme a RDC 80/2006. 

Fonte: AUTORES (2020) adaptado de RAPKIEWICZ (2012) 

 
 

O descarte para cada tipo de embalagem dependerá da situação da mesma 

como já foi mencionado, pois se a embalagem estiver contaminada, por exemplo: 

ocorreu o derramamento ou vazamento de determinada solução aquosa de um 

medicamento diretamente na parte externa de sua embalagem, principalmente se esta 

é uma embalagem secundária, ela não poderá passar pelo processo da logística 

reversa e sim, ir diretamente para descarte pelo método de incineração. 

Os canais de distribuição reversos de pós-consumo para as embalagens 

descartadas pelos usuários trazem vários benefícios como: redução de recursos 

naturais em todo o ciclo de vida do produto por realizar a logística reversa, pois serve 

como uma ferramenta ambiental preventiva e de longo prazo (MORETTI; LIMA; 

CRNKOVIC, 2011). 
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5 METODOLOGIA 

O presente estudo se baseou em revisão bibliográfica, pesquisa de campo, 

pesquisa descritiva e pesquisa documental como podemos observa na figura 6. 

 

Figura 6 - Passos da metodologia 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

 O primeiro método utilizado foi a revisão bibliográfica que representa toda 

bibliografia tornada pública, tais como: jornais, revistas, livros, ou até mesmo 

gravações em fita magnética (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.57). Na pesquisa 

bibliográfica utilizamos a base de dados da Associação Brasileira de Engenharia de 

produção (ABEPRO) que possui 4 canais de pesquisa: ENEGEP, BJO&PM, Revista 

Produção Online e The Journal Production, e mais 2 livros: Relatos de Experiências 

em Engenharia de Produção do ano de 2019 e 2020. Foram escolhidas as fontes de 

anais do ENEGEP, pois proporciona artigos com qualidade e atualizados anualmente. 

A segunda fonte escolhida foi a revista produção online que apresenta artigos 

nacionais e internacionais e por último The Journal Production, pois apresenta uma 

maior variedade de artigos e assuntos por serem escritos na língua inglesa. Utilizamos 
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outras fontes de pesquisa como o google acadêmico para encontrar artigos e livros 

na versão digital específicos. 

Para a pesquisa de campo, adotamos a observação como proposta por Gil 

(2010,2011). Em tese, é um dos elementos fundamentais para a pesquisa sendo 

essencial durante a coleta de dados (GIL, 2011, p. 100). O trabalho de campo 

começou a partir da busca da maior quantidade de farmácias e drogarias disponíveis 

em Araguaína. Para isso utilizamos sites de busca de endereços e o google maps. 

Depois que coletamos todos os dados estruturamos uma tabela (tabela 3) com o 

controle de visitação das farmácias e drogarias que foram visitados e as que fecharam 

ou mudaram de endereço. Em seguida visitamos todos os estabelecimentos, 

realizamos a etapa de análise, onde utilizamos os dados recolhidos para montamos 

uma tabela a respeito da quantidade e percentual de farmácias e drogarias que 

realizam a logística reversa dos medicamentos da população de Araguaína por bairro, 

que pode ser observada na Tabela 4. 

 
Tabela 3 - Modelo do controle da visitação das farmácias e drogarias em Araguaína 

UPDATE DAS DROGARIAS E FARMÁCIAS EM ARAGUAÍNA GOOGLE MAPS 

ID NOME BAIRRO LOCAL STATUS 

1 FARMÁCIA A SÃO JOÃO RUA 7 OK 

2 FARMÁCIA B NEBLINA CÔNEGO JOÃO LIMA OK 

3 FARMÁCIA C SÃO JOÃO AVENIDA 1° JANEIRO OK 

4 FARMÁCIA D CENTRO CÔNEGO JOÃO LIMA  

5 FARMÁCIA E AR. SUL AVENIDA GUAÍBA  

6 FARMÁCIA F SÃO JOÃO PREFEITO X 

Fonte: Autores (2020) 

 

A tabela demonstra a quantidade de estabelecimentos encontrados nas fontes 

de pesquisas de endereço e o controle foi realizado a partir da coluna status, onde o 

“OK” representa as farmácias que foram visitadas e permaneciam em funcionamento, 

o “X” representa que a farmácia ou drogaria mudou de endereço ou fechou sua 

operação naquela localização e os campos em brancos representam os 

estabelecimentos que faltavam ser visitados. O terceiro método utilizado foi a 

pesquisa descritiva que de acordo com Malhotra et al (2005), é um tipo de pesquisa 

conclusiva. Tem por objetivo descrever funções ou características do mercado. É 

marcada pela formulação de hipóteses específicas. Por último, usamos a pesquisa 
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documental, que segundo Marconi e Lakatos (2011, p.48) "a característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, 

escritos ou não". 

 

5.1 Da caracterização do método  

O trabalho teve como foco de pesquisa e estudo, os estabelecimentos de 

vendas de medicamentos da cidade de Araguaína localizada no estado do Tocantins, 

foram visitados 59 estabelecimentos, conforme pode ser observada na Tabela 4. A 

duração da pesquisa ocorreu em torno de 2 meses para visitar todas as farmácias e 

drogarias encontradas na cidade e adquirir os dados sobre o recolhimento dos 

medicamentos que já passaram do prazo de validade e que possuem risco de poluição 

para o meio ambiente. Depois de visitar todos os estabelecimentos, após uma semana 

fomos na secretária de vigilância sanitária em Araguaína e conversamos com a 

responsável pela vigilância das farmácias, drogarias, hospitais, clínicas, dentre outros 

estabelecimentos para verificar alguns dados a respeito do funcionamento do 

recolhimento e descarte dos medicamentos na cidade de Araguaína. Utilizamos um 

formulário semiestruturado que pode ser encontrado no ANEXO A deste trabalho.   

 

5.2 Da caracterização do espaço da pesquisa 

O estudo de caso foi realizado na cidade de Araguaína conforme a Figura 7, 

localizada no extremo norte do país, a segunda maior cidade do estado do Tocantins 

dentre os 139 municípios que constituem o estado, a cidade é composta por 123 

bairros, possui uma área territorial de aproximadamente 4.004,686 km2 (IBGE, 2019), 

possui um bioma com os tipos de vegetação de cerrado e Amazônia. Atualmente 

possui uma população de 183.381 pessoas segundo estudos do IBGE de 2020. Em 

relação ao território e meio ambiente, segundo o IBGE (2020) “apresenta 15.8% de 

domicílios com esgotamento sanitário adequado, 76.9% de domicílios urbanos em 

vias públicas com arborização e 5.9% de domicílios urbanos em vias públicas com 

urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) ”.  
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Figura 1 - localização da cidade de Araguaína - TO 

 
Fonte: Autores (2020) adaptado IBGE (2020) 

 

5.3 Da caracterização do material de análise 

Toda a pesquisa se baseou em visitar o maior número de farmácias e drogarias 

conhecidas na cidade de Araguaína, o mapeamento dos estabelecimentos foi 

realizado utilizando aplicativos como o google maps e sites de guias online das 

cidades como: guiamais e telelista. Conforme a Figura 8 podemos observar como ficou 

o mapeamento das farmácias e drogarias em Araguaína. Observamos que muitas das 

farmácias e drogarias que estavam contidas nesses meios não existiam mais ou 

mudaram de nome e/ou endereço, além das novas farmácias que foram surgindo ao 

longo dos anos e que não foram implementadas e atualizadas em nenhum dos meios 

de pesquisa utilizados, por fim, foram visitadas as farmácias que eram conhecidas por 

familiares, amigos e que não estavam informadas no google maps, também foram 

descartadas algumas que conhecemos que haviam fechados. A lista das farmácias e 

bairros visitados pode ser observada na Tabela 4. 

 

Figura 2 - Panorama das farmácias e drogarias em Araguaína - TO 
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Fonte: Autores (2020) 

 

 Foram visitados 13 bairros ao longo da pesquisa e 59 farmácias e drogarias, 

observamos que muitas delas conheciam os processos de descarte, porém as de 

menores porte sempre pediam para o cliente ligar diretamente na vigilância sanitária 

para buscar informações sobre o recolhimento dos medicamentos. As de médio porte 

recolhiam os medicamentos para mandar para os centros de coleta responsáveis pela 

cidade. As de grande porte recolhiam e um grupo de terceiros viam recolher e levar 

para o centro de coleta responsável pela cidade. Observamos que todo o processo da 

farmácia de recolher e encaminhar os medicamentos para o centro de coleta é muito 

burocrático, pois todos os medicamentos precisam passar por um formulário e 

encaminhados para um grupo de coleta responsável pela cidade, porém até o envio 

do formulário, os medicamentos podem ser alocados para outras áreas de 

armazenamento que não seja o próprio estabelecimento ou podem ser utilizados para 

análises químicas por profissionais do curso de farmácia e áreas afins sem problema 

com a vigilância sanitária. 
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6 CAPÍTULO ANALÍTICO 

Obtivemos alguns resultados positivos e negativos em relação a logística 

reversa realizada pelas farmácias e drogarias na cidade de Araguaína. Primeiramente, 

nem todas as farmácias recolhem os medicamentos dos clientes para serem 

descartados ou encaminhados para os centros responsáveis. A maioria das farmácias 

só recolhem e armazenam os próprios medicamentos por questões burocráticas e 

financeiras, pois os processos de recolhimento dependem da contratação de 

empresas terceiras, que pode ser observado a partir do Art. 27 da lei N° 12.305, de 2 

de agosto de 2010, que ressalvar que a responsabilidade desde a compra do 

medicamento até o seu descarte é somente da farmácia ou drogaria que adquiriu o 

produto, ou seja, a vigilância sanitária não é obrigada a recolher os medicamentos 

caso sejam comunicados, como também o grupo de coleta da cidade Litucera que 

está vinculada diretamente a vigilância sanitária de Araguaína.  

As empresas que são terceirizadas pelas farmácias e drogarias cobram um 

valor alto pelo serviço pela quantidade ou pesagem final dos medicamentos, além de 

possuir um controle de estoque dos medicamentos que estão vencidos que são 

considerados no preenchimento de um formulário obrigatório que é encaminhado para 

a vigilância sanitária, onde a responsável pelas questões burocráticas por todos os 

estabelecimentos de saúde da cidade, realiza toda a parte de verificação relacionada 

ao lote, tipo de medicamento e o destino final do produto, se ocorrerá a partir da 

incineração, aterramento ou reutilização dos componentes como embalagens e 

ampolas. 

6.1 Farmácias que não realizam a lr dos medicamentos dos clientes 

Durante a pesquisa de campo nos estabelecimentos farmacêuticos na cidade 

de Araguaína, observamos que as farmácias e drogarias que não recolhem os 

medicamentos dos clientes, não são obrigadas a recolherem pois não possui uma lei 

estadual como acontece no DF com a lei 5.092/2013, que menciona que todos os 

estabelecimentos são obrigados a recolherem os medicamentos vencidos ou em 

desuso, caso não recolham serão penalizados pela legislação.  

Os motivos dos estabelecimentos não estarem recolhendo os medicamentos 

levados pela população, podemos considerar que o primeiro fator é que elas não são 
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obrigadas como foi mencionado acima, o segundo fator seria o custo elevado que as 

empresas terceirizadas cobram por realizarem o descarte dos medicamentos 

vencidos dos estabelecimentos e na maioria das vezes a quantidade não é suficiente 

para o grupo comparecer no estabelecimento para recolher, o que ocasiona um custo 

elevado de contratação ou pagamento mensal para coletar uma quantidade mínima 

de medicamentos. O último fator seria a parte burocrática, pois o estabelecimento tem 

que buscar as informações do produto descartado e preencher um formulário com os 

dados do medicamento e levar para a vigilância sanitária verificar se todas as 

informações estão corretas e liberar o descarte daquele produto. 

6.2 Farmácias que realizam a lr dos medicamentos dos clientes 

Após a visitação nos estabelecimentos farmacêuticos na cidade de Araguaína, 

obtivemos alguns dados relacionados ao funcionamento do descarte dos 

medicamentos vencidos pelas empresas terceirizadas pelos grupos farmacêuticos 

que realizam o processo de descarte de todos os tipos de medicamentos e 

embalagens, e em alguns casos ocorre o descarte de produtos hospitalares vindo das 

farmácias e drogarias que realizam procedimentos com uso de seringas. Além disso, 

são considerados os diferentes tipos de embalagens e composições químicas dos 

medicamentos para terem o descarte devido e apropriado.  

Também obtivemos outra solução para o descarte que muitas das farmácias 

divulgaram, que era para visitar diretamente a vigilância sanitária de Araguaína, nela 

os farmacêuticos e atendentes das farmácias e drogarias falaram que os agentes 

responsáveis recolhiam diretamente os medicamentos vencidos e realizam os 

procedimentos corretos para encaminhar aos canais reversos, fomos verificar essa 

informação/hipótese com a utilização de um formulário semiestruturado que pode ser 

encontrado no ANEXO A. Outra alternativa que as farmácias e drogarias comentaram,  

que na cidade de Araguaína existem duas redes de farmácias de grande porte que 

possui um local de descarte apropriado (repositor) dos medicamentos para a 

população, que mais tarde verificamos que essas redes de farmácias eram as redes 

x e y, ambas localizadas no setor Central e a rede y possui outro estabelecimento no 

setor América e ambas estão entre as dez grandes redes nacionais. 
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6.3 Relação das farmácias e drogarias com a vigilância sanitária 

Após visitação na vigilância sanitária localizada na rua 7 de setembro perto da 

biblioteca municipal de Araguaína para confirmar a informação/hipótese dos 

farmacêuticos e atendentes. Ao chegar no local, conversamos com a responsável pela 

verificação dos medicamentos vencidos dos estabelecimentos farmacêuticos 

utilizando o formulário do ANEXO A deste trabalho para realizarmos as perguntas. 

Observamos com as respostas recebidas que a alguns anos atrás, não foi informada 

a data, a responsabilidade de coleta e descarte apropriado dos medicamentos era da 

secretária municipal de saúde. Esta por sua vez acionava a vigilância sanitária para 

recolher os medicamentos em todas as farmácias e drogarias da cidade e dar os fins 

apropriados para todos os tipos de medicamentos. O descarte então ocorria 

principalmente por meio da incineração, caso o medicamento não pudesse passar 

pelo processo de logística reversa de reaproveitamento da embalagem primária e 

secundária, esse processo era realizado apenas pelo grupo Litucera, responsável 

pelas questões socioambientais da cidade. 

Depois de várias análises de custos, verbas e quantidade de medicamentos 

recebidos e pela lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, a secretaria municipal revogou 

essa obrigação e atualmente realiza o processo de coleta e descarte somente dos 

estabelecimentos vinculados ao município como hospitais e postos de saúde. 

Entretanto, para os outros estabelecimentos o processo é diferente, pois o Art, 27, 

seção 1 da lei N° 12.305, de 2 de agosto de 2010, orienta que toda a logística do 

medicamento desde a compra, coleta e descarte é de responsabilidade da farmácia 

ou drogaria não vinculada à secretaria municipal.  

 Atualmente, este processo de coleta para as farmácias e drogarias que a 

vigilância sanitária não é mais obrigada conforme foi mencionado na lei acima, é feito 

por vários grupos terceirizados como RR empreendimentos, Ambientalix e Biotec, 

responsáveis pela a coleta e descarte apropriado dos medicamentos no município de 

Araguaína e também para outros municípios do estado. Em suma o procedimento de 

recolhimento que a vigilância sanitária continua realizando é feito apenas para alguns 

estabelecimentos como foi mencionado acima: clínicas, hospitais e consultórios. Esse 

processo é realizado por uma empresa contratada pela secretária municipal da saúde, 

o grupo Litucera, onde são realizados todos os processos adequados para o descarte 

apropriado dos medicamentos como o sistema de incineração, aterro, ou 
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reaproveitamento das embalagens e ampolas com o uso da logística reversa.  

6.4 Principais leis que visam a LR nas farmácias e drogarias 

Com base na lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, todas as redes de 

farmácia e drogarias da cidade contratam empresas terceiras que possuem 

certificados verificados por diversos órgãos públicos que podem ser encontrados na 

portaria 344, de 12 de maio de 1998. No entanto, esse processo de contratação possui 

um custo elevado para alguns estabelecimentos que optam por não recolher os 

medicamentos dos clientes, porém com o decreto Nº 10.388, de 5 de junho de 2020, 

esse procedimento poderá mudar em 2023, pois, ele descreve que a pessoa física e 

jurídica pode procurar a farmácia ou drogaria mais próxima de sua residência para 

descartar os medicamentos vencidos que estão no domicilio, que este terá o fim 

apropriado de acordo com as normas da farmácia ou drogaria.  

O decreto acima menciona que a cada 10 mil habitantes o munícipio deve 

possuir um ponto de coleta em uma farmácia ou drogaria vinculada a um grupo de 

acompanhamento de performance (GAP) que vai verificar se as farmácias e drogarias 

estão realizando o processo e também promover ações de coleta para a população, 

e se formos considerar quantas farmácias e/ou drogarias possuem o recipiente de 

descarte disponível para a população atual no ano de 2020, nem atingiríamos 20% do 

valor mínimo aceito, pois temos somente 3 repositórios e necessitávamos de pelo 

menos 18.  

As farmácias e drogarias que são reguladas na cidade possuem um cadastro 

no banco de dados da vigilância sanitária, onde possui uma responsável para realizar 

o controle de entrada e saída dos medicamentos, quando o produto vence. O 

farmacêutico ou outro responsável da farmácia ou drogaria deve preencher um 

formulário contendo informações a respeito do lote, quantidade, destino final e levar 

para a vigilância sanitária que vai realizar uma busca no sistema online e conferir se 

todos os dados estão corretos para não ocorrer nenhuma fraude de outras farmácias 

quererem depositar os medicamentos vencidos em um outro centro farmacêutico que 

vai abolir os custos necessários em relação aos grupos terceiros de recolhimento dos 

medicamentos ou descartar impropriamente, por exemplo: lixo hospitalar como a 

seringa, não pode ser aterrada ou ser reutilizada, o correto é incinerar. 

A partir da conversa com a responsável pelo monitoramento e verificação dos 



 41 

medicamentos vencidos, verificamos que para abrir um grupo de coleta (empresa 

responsável pela coleta e descarte dos medicamentos para os centros farmacêuticos), 

farmácia ou drogaria, necessitávamos consultar a portaria 344, de 12 de maio de 

1998, que aborda os principais assuntos dos procedimentos a respeito de legislação 

e certificação para abrir uma empresa de responsabilidade ambiental e poder realizar 

os processos de coleta e descarte dos medicamentos, também verificamos que para 

abrir um grupo de coleta no munícipio de Araguaína, deveríamos consultar a 

secretária de desenvolvimento e meio ambiente para conseguimos autorização e 

outros certificados para realizar o trabalho de coleta na cidade como uma empresa 

especializada no desenvolvimento ambiental.  

6.5 Mapeamento das farmácias e drogarias na cidade de Araguaína - TO 

Ao longo da pesquisa de campo percebemos que a concentração das 

farmácias e drogarias está voltada para o centro da cidade, esse alto índice pode ter 

sido ocasionado por questões de demanda, fluxo de pessoas ou qualidade da área 

para atuar no mercado municipal. Pois existem poucas farmácias nos extremos da 

cidade e setores mais afastados, ocasionando até uma falta de locomoção da 

população para descartar determinada quantidade de medicamentos vencidos e 

consequentemente, descartar no lixo comum ocasionando os problemas que temos 

no meio ambiente como: poluição, intoxicação do solo e dos rios. Aumentando os 

custos da prefeitura para tentar ajustar e consertar esses estragos que poderiam ser 

facilmente evitados com a implementação de alguns pontos de descarte para os 

medicamentos vencidos em todos os setores da cidade. 

 A respeito da quantidade de farmácias nos bairros visitados obtivemos os 

seguintes resultados conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Percentual de farmácias que realizam a logística reversa 

BAIRROS 
VISITADOS 

QUANTIDADE.TOTAL 
FARMÁCIAS E 
DROGARIAS 

TOTAL QUE 
REALIZAM A 

LOGÍSTICA REVERSA  

TOTAL QUE NÃO 
REALIZAM A 

LOGÍSTICA REVERSA  

Araguaína Sul 4 50% 50% 

Centro 23 30% 70% 

Residencial Itaipu 2 
 

0% 100% 



 42 

São João 12 33% 67% 

Setor Noroeste  2 50% 50% 

Jardim América 4 25% 75% 

Entroncamento 2 0% 100% 

Loteamento São 
Pedro 

1 0% 100% 

Setor Neblina 4 0% 100% 

Maracanã 2 100% 0% 

Nova Araguaína 1 100% 0% 

Residencial Lago 
Azul III 

1 100% 0% 

Setor Aeroporto 1 0% 100% 

Total 59 32% 68% 

Fonte: Autores (2020) 

 
 No setor Araguaína Sul, percebemos que a quantidade de farmácias e 

drogarias não é tão grande em relação ao tamanho do setor. A localização das 

farmácias se encontra na avenida principal do bairro, pois ao longo dos anos, virou 

um centro comercial com lojas de roupas, oficinas, lanchonetes, dentre vários outros 

comércios, conforme a Figura 9. 

 

Figura 3 - Farmácias e drogarias no setor Araguaína Sul 

 
Fonte: Autores (2020) 
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O fluxo é bastante alto e consequentemente o número de clientes para as 4 

farmácias é mais alto em relação aos bairros mais afastados da região central da 

cidade. Em relação a logística reversa, percebemos que apenas metade das 

farmácias realizam o recolhimento dos medicamentos vencidos de seus clientes, pois 

para as outras 2 não compensa o custo para recolher e realizar toda a burocracia de 

registrar os medicamentos e encaminhar o formulário de solicitação para os grupos 

terceiros para recolherem as embalagens e produtos no local. Percebemos que as 

que realizam a logística reversa no setor Araguaína Sul, são as duas mais 

frequentadas e conhecidas do local. 

Na região central da cidade, percebemos que poucas farmácias e drogarias 

realizam a logística reversa para recolhimento dos medicamentos dos clientes, 

mesmo tendo um alto fluxo de pessoas e sendo uma região, onde as maiores 

empresas se concentram para ganharem mercado, conforme a Figura 10. 

 
Figura 4 - Farmácias e drogarias no setor central e neblina 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

Tivemos apenas 30% do total de farmácias e drogarias que realizam o 

recolhimento dos medicamentos. Ocorreu o mesmo fato do setor Araguaína Sul, pois 

tem custos e questões burocráticas para recolherem os medicamentos, apesar de 

temos 2 redes de farmácias que apresentaram local próprio para depósito dos 

medicamentos para serem recolhidos e descartados e/ou as embalagens serem 

utilizadas futuramente. Observamos que nem todas as grandes redes nacionais que 

estão implantadas na cidade, principalmente na região central, têm um local próprio 

de descarte para seus clientes e não recolhem caso o cliente vá ao local com o 
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medicamento vencido. Analisamos que essas empresas não realizem este processo, 

pois possuímos outras 2 farmácias citadas anteriormente que dominam o mercado 

regional de Araguaína e não seja viável economicamente para essas outras redes 

entrarem na disputa de mercado. 

No setor Neblina, apesar de ser uma região pequena da cidade, apresenta um 

fluxo de pessoas muito grande, devido a vários fatores como: possuir a principal 

avenida da cidade, ter vários comércios de grandes redes nacionais e regionais e 

possibilitar transitar entre vários outros bairros, conforme a Figura 10. Observamos 

que das quatro redes de médio e grande porte, nenhuma realizava a logística reversa 

de recolhimento dos medicamentos vencidos da população, apesar de não termos 

uma lei que obrigue as farmácias e drogarias em Araguaína a aceitarem os 

medicamentos que são levados pela população como ocorre no DF, pela lei estadual 

N° 5.092/13, todas as farmácias e drogarias devem dá baixa nos seus próprios 

medicamentos, pois o sistema que a vigilância sanitária utiliza, avisa quando um lote 

de medicamentos está vencido e consegui localizar qual o estabelecimento que 

efetuou a compra. 

  No residencial Itaipu, verificamos que a demanda da população em busca de 

medicamento é abastecida somente com duas drogarias no setor e infelizmente não 

é realizado o recolhimento dos medicamentos vencidos dos residentes, conforme 

mostra a Figura 11. Porém as drogarias contratam uma empresa terceirizada que não 

possui ligação com a vigilância sanitária, como ocorre com a Litucera que possui 

vínculo direto com a vigilância sanitária, para realizarem o descarte de seus 

medicamentos conforme o Art. 27, da lei Nº 12.305, 2 de agosto de 2010. Ocorreu um 

relato de uma das farmácias que não realizava o recolhimento dos medicamentos do 

público pois a empresa x cobrava por quilo, com isso a população tem que se deslocar 

para os bairros mais próximos à procura das farmácias que realizam a logística 

reversa de medicamentos vencidos para a população.  

 

Figura 5 - Farmácias e drogarias no setor Itaipu 
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Fonte: Autores (2020) 

 

No bairro São João, tivemos quase a mesma porcentagem da região central, o 

que faz sentido devido ao fato de que os dois bairros são localizados um ao lado do 

outro e o fluxo de pessoas e a quantidade de comércios de médio e grande porte que 

possuem são bem parecidos, favoreceu possivelmente na quantidade de farmácias e 

drogarias que existem no bairro atualmente, conforme mostra a Figura 12. 

 

Figura 6 - Farmácias e drogarias no bairro São João parte 1 e 2 

 
Fonte: Autores (2020)  

 

 Observamos que o setor São João apresenta uma familiaridade a respeito do 

acúmulo de farmácias em um determinado local como foi observado nas Figuras 9 e 

11. Isso se deve ao fato que o local apresenta maior fluxo de pessoas e nele estão 

localizadas as principais avenidas da cidade. 
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 Em relação aos indicadores que obtivemos sobre o motivo de algumas 

farmácias e drogarias não recolherem os medicamentos vencidos de seus clientes, foi 

o mesmo caso que ocorreu tanto no setor Araguaína Sul e Setor Central. Podemos 

notar que as farmácias que não possuem uma rede grande/conhecida, principalmente 

na cidade, não costumam realizar tal ação. Contundo elas só realizam os 

procedimentos obrigatórios de legislação que a agência sanitária coloca para a 

cidade. 

 No setor Noroeste, observamos que 50% das farmácias possuem ponto de 

coleta para a população e já os outros 50%, não. Uma das farmácias justificou que a 

empresa que é paga para fazer o descarte, exige a documentação e as notas dos 

medicamentos, sendo assim optam por não disponibilizar o recolhimento dos 

medicamentos vencidos. Podemos observar na Figura 13 a localização das farmácias 

e drogarias localizadas no setor noroeste. 

 

Figura 7 - Farmácias e drogarias no setor Noroeste 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

 No Jardim América tivemos o percentual aproximado com o bairro São João e 

o setor Central de 25%. A maioria das farmácias se localiza em uma das três avenidas 

principais da cidade que passam por vários setores, conforme a Figura 14. O fluxo de 

pessoas é bastante grande, pois está ligada à região central e se encontra perto dos 

pontos turísticos da cidade como a via lago e apresenta alguns supermercados e 

restaurantes mais famosos da região.  

 

Figura 8 - Farmácias e drogarias no setor América 
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Fonte: Autores (2020) 

 

 No entroncamento, encontramos apenas farmácias de pequeno porte, o que 

ocasionou o fato delas não recolherem os medicamentos vencidos dos clientes, 

conforme a Figura 15. Elas só descartam os próprios produtos, pois possuem uma 

empresa terceirizada que busca todo o mês e tem um contrato que não permite elas 

recolherem outros medicamentos que não estejam vinculados a farmácia/drogaria. 

Recebemos feedback de uma das farmácias a respeito de uma rede que possui o 

repositório para medicamentos vencidos e embalagens. Esta rede, é uma das duas 

maiores da cidade já mencionadas anteriormente. 

 
Figura 9 - Farmácias e drogarias do bairro Entroncamento e do Loteamento São Pedro 

 
Fonte: Autores (2020) 
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 No loteamento São Pedro, tivemos o resultado esperado, pois o local é uma 

das regiões afastadas em relação ao centro da cidade e o fluxo da população não é 

tão grande quanto o dos demais bairros visitados, conforme a Figura 15, além de 

pertencer ao mesmo grupo de farmácias que já tínhamos visitado e obtido os dados, 

tivemos a mesma informação a respeito do não recolhimento dos  medicamentos 

vencidos da população, o estabelecimento só trabalha com o descarte dos próprios 

produtos, além de questionar as questões burocráticas. 

 No setor Maracanã, o bairro vem crescendo ao longo dos anos na área 

principal, possuindo a maioria dos comércios localizados próximos ou na avenida 

principal do bairro. Foram encontradas apenas duas farmácias e ambas ficam uma do 

lado da outra, conforme mostra a Figura 16, e elas recolhem os medicamentos 

vencidos para serem descartados. Em uma o recolhimento é feito a cada 15 dias e 

aceita qualquer medicamento e na outra a cada semana e também recebe qualquer 

tipo de medicamento. Ambas têm uma empresa terceirizada que vem buscar os 

medicamentos no prazo citado anteriormente. 

 

Figura 10 - Farmácias e drogarias no setor Maracanã 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

 Nova Araguaína é o setor que possui o aeroporto da cidade, apesar da área ter 

muitos lugares sem construções e casas, possui uma avenida principal, onde os 

comércios se encontram. Apresenta apenas uma farmácia, conforme a Figura 17, e 

ela realiza a coleta dos medicamentos dos clientes que são armazenados 
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internamente no estabelecimento até que o grupo de coleta terceirizado passe para 

recolher no prazo determinado entre o contato de ambas as partes. 

 
Figura 11 - Farmácia no Loteamento Nova Araguaína 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

 Loteamento Lago Azul III, o bairro apresenta apenas uma farmácia conforme a 

Figura 18, pois o bairro vem evoluindo ao longo dos anos, principalmente por estar 

próximo do aeroporto da cidade, e ela recolhe os medicamentos do produto apesar 

de ter iniciado o processo da LR de recolhimento dos medicamentos vencidos apenas 

na primeira quinzena do mês de novembro do ano de 2020 e possui uma empresa 

terceira que realiza a coleta a cada 15 dias. 

 

Figura 12 - Farmácia no Loteamento Nova Araguaína 

 
Fonte: Autores (2020) 
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 O Setor Aeroporto representa uma parcela pequena da cidade e apresenta 

apenas uma farmácia, conforme a Figura 19, que não realiza a logística reversa de 

recolhimento dos medicamentos vencidos atualmente, pois eles cancelaram o 

processo na primeira quinzena do mês de novembro, por questões burocráticas e 

redução de custos. 

 
Figura 13 - Farmácia localizada no setor Aeroporto 

 
Fonte: Autores (2020) 

 

 Ao final da pesquisa de campo, obtivemos os seguintes resultados: o número 

de farmácias e drogarias que realizam a LR eram apenas 19, o que representava 

apenas um terço de todas os estabelecimentos visitados e estes se localizavam em 

apenas 8 dos 13 bairros o que totalizou aproximadamente 61,5% dos bairros que 

possuem farmácias e/ou drogarias que realizam a LR, conforme observamos na 

Figura 20. 

 

Figura 14 - Estabelecimentos que realizam a LR dos medicamentos vencidos 
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Fonte: Autores (2020) 

 

6.6 Analises finais a respeito do mapeamento das farmácias e drogarias em 

Araguaína - TO 

Notamos que a maioria das farmácias e drogarias que realizam a logística 

reversa dos medicamentos vencidos fazem parte das redes que já estão 

estabelecidas em um ou mais setores na cidade o que facilitou a compreensão de 

como funciona a logística reversa no munícipio e se possuía diferenças no 

procedimento em cada estabelecimento. 

Observamos que as farmácias que possuem um ou mais estabelecimentos 

adotam os mesmos processos no recolhimento dos medicamentos dos clientes, o que 

facilita a procura e o deslocamento do cliente para um local que possa receber os 

medicamentos e embalagens. A maioria das farmácias e drogarias que realizam este 

procedimento são as grandes redes (farmácias conhecidas da cidade ou que estão 

entre as mais populares no Brasil) e estabelecimentos que possuem um alto fluxo de 

clientes e que dominam o mercado farmacêutico em um ou mais setores.  

Ao longo da pesquisa de campo, percebemos que nem todos os funcionários 

tinham conhecimento em relação a se o estabelecimento recolhia ou não os 

medicamentos e embalagens. Na maioria das visitas, observamos que quem possui 

tal conhecimento era apenas os enfermeiros e enfermeiras, e em casos mais extremos 
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só o dono e/ou responsável pela farmácia ou drogaria possui o conhecimento de 

responder à pergunta, além de terem os contatos das equipes de coleta e reciclagem 

que realizavam a busca e incineração ou alocava as embalagens para voltar a cadeia 

de suprimentos para ser empregada em outro medicamento que ainda estava com 

validade. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação a logística reversa dos medicamentos vencidos na cidade de 

Araguaína, observamos que apenas duas redes de farmácias possuem local 

apropriado no estabelecimento para serem depositados as medicações que passaram 

do prazo de validade. Se comparado a outras cidades, esse número é bastante 

pequeno para o tamanho e recursos disponíveis localmente. Os medicamentos 

vencidos ou que foram mantidos fora das condições apropriadas para consumo, 

trazem vários malefícios para o meio ambiente e os seres humanos, mesmo com as 

tecnologias que possuímos para prevenir vazamentos de produtos químicos e 

compactar ainda mais as pílulas e soluções aquosas, os insumos acabam 

prejudicando por possuírem vários componentes químicos que ao entrar em contato 

do solo ou no organismo da pessoa, acabam prejudicando sua saúde (RAMOS et al., 

2017). Por isso, há a necessidade de termos mais pontos de coleta na cidade, 

auxiliando os grupos de coleta da região a otimizarem suas rotas e ganharem tempo 

para coletar e descartar adequadamente os medicamentos de acordo com sua 

necessidade. 

Mesmo tendo algumas farmácias e drogarias coletando os medicamentos dos 

clientes, elas representam apenas uma pequena parcela em relação a quantidade de 

estabelecimentos totais que temos na cidade. Esse percentual baixo ocorre por vários 

fatores como: custos de coleta de medicamento dos grupos terceiros, preenchimento 

de formulários estabelecidos pela ANVISA para realizar todo o procedimento de 

controle de estoque de medicamentos que estão com validade para serem 

descartados ou coletados por grupos especializados na área de sustentabilidade 

ambiental, dentre vários outros documentos que podem ser encontrados na portaria 

344 e o fator mais importante, é que não possuímos uma lei estadual que obrigue as 

farmácias e drogarias a recolherem os medicamentos da população caso levem ao 

estabelecimento como ocorre no DF com a lei estadual N° 5092/2013. 

Ao observarmos todos estes fatores, podemos considerar que há uma 

deficiência ainda na cidade em relação a atividades sustentáveis que dependem da 

participação e consciência da população para procurar locais que estejam realizando 

ações sustentáveis para diminuir os riscos de poluição ambiental e humana. Como 

algumas soluções em relação a medicamentos vencidos, a prefeitura juntamente com 

órgãos públicos poderia realizar eventos de conscientização e coleta mensal, alocar 
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pontos de coleta nas principais áreas da cidade e projetar sistemas inteligentes com 

RFID e IA para identificarem qual medicamento está sendo inserido em determinado 

ponto de coleta e realocar para um slot específico, o que aumentaria a eficiência do 

descarte e reaproveitamento das embalagens. 

Desse modo, para trabalhos futuros, recomenda-se investigar outras cidades 

do estado a fim encontrar outros grupos de coleta, além de farmácias e drogarias que 

estão realizando a logística reversa de medicamentos vencidos e se a população 

conhece quais centros realizam, quais procedimentos seguir e consequentemente, 

atrair a atenção de uma ou mais organizações para tentarem solucionar ou otimizarem 

os processos em relação a logística reversa dos medicamentos. Outro ponto 

importante, seria a automação dos pontos de coleta para os medicamentos com o uso 

de IA e RFID para separar os medicamentos pela composição química e alocar em 

slots destinados ao reaproveitamento pelo uso da LR e/ou descarte completo da 

medicação como foi realizado na rede Panvel em 2019, através do trabalho de Stocher 

et al (2019), demonstrando que a rede possuí um coletor acoplado a um computador 

integrado com leitor de códigos de barras que identificava o tipo de medicamento e 

abria uma das 3 comportas respectivas para o descarte da medicação, a primeira 

relacionada a pomadas e compridos, a segunda para líquidos e sprays, e a última para 

embalagens e bulas dos fármacos.  

Continuando a relação com os trabalhos futuros, poderíamos também 

desenvolver um projeto com a aprovação e participação da comissão própria de 

avaliação (CPA) da secretária da saúde de Araguaína - TO para colocar pontos de 

coleta na cidade para a população descartar os medicamentos vencidos ou que foram 

armazenados de forma inapropriada e perderam sua efetividade, além de contratar 

uma empresa ou criar um órgão que seria responsável pela coleta e descarte 

apropriado dos medicamentos. Também pode-se realizar pesquisas para avaliar o 

grau de consciência que a população possui a respeito da logística reversa dos 

medicamentos realizada na cidade de Araguaína – TO e também verificar como 

funciona esta logística reversa para a secretária de saúde e empresas terceirizadas 

de recolhimento dos medicamentos vencidos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Formulário semiestrutura sobre o descarte e recolhimento dos medicamentos na cidade 
de Araguaína 
 
1° A vigilância sanitária recolhe os medicamentos da população se forem trazidos para vocês? 
 
2° Como funciona o recolhimento dos medicamentos vencidos ou violados na cidade de Araguaína? 
 
3° Quais normas, leis e penalidades os estabelecimentos estão sujeitos ao não cumprimento do 
descarte correto dos medicamentos vencidos? 
 
4° Quais são os procedimentos para uma farmácia ou drogaria está vinculada no processo de logística 
reversa da vigilância sanitária? 
 
5° Como é realizado os processos para uma empresa se tornar responsável pelo recolhimento dos 
medicamentos vencidos ou em desuso das farmácias e drogarias na cidade de Araguaína? 
 

 
 


