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RESUMO
Medicamentos estocados e sem previsão de uso trazem prejuízos financeiros e
podem gerar impactos ambientais. Manejá-los de forma adequada e usando
ferramentas corretas de gestão reduz desperdícios e traz benefícios à população. A
pesquisa foi desenvolvida em hospitais, envolvendo profissionais que gerenciam os
estoques, de medicamentos sem previsão de uso, na qual foram levantadas as
experiências adotadas para gerenciar os estoques, minimizando as perdas de
medicamentos decorrentes do seu vencimento. O presente estudo teve como objetivo
analisar o controle de medicamentos estocados e sem previsão de uso em hospitais
na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e propor uma alternativa para o seu
gerenciamento adequado, avaliando os custos evitados pela proposição apresentada.
Foram investigados seis hospitais de referência e de zonas geográficas distintas da
área delimitada no estudo para garantir maior heterogeneidade da amostrade forma a
contemplara diversidade do contexto investigado. Trata-se de uma pesquisa de
campo, de caráter exploratório e observacional, com a realização de entrevistas
semiestruturadas, aplicadas aos responsáveis pela gestão de medicamentos no
contexto hospitalar. As análises foram estabelecidas por meio de quatro categorias
denominadas: similaridades; diferenças; alternativas de gestão e dificuldades
encontradas no enfrentamento da problemática. Como resultado foi possível verificar
similaridades nos quesitos compras ecancelamento entre os hospitais estudados; e
em relação às diferenças, várias foram às percebidas com assimetria em relação ao
universo investigado, das quais se destacam rotatividade do prescritor e sazonalidade.
No parâmetro gestão verifica-se de forma unânime que todos os hospitais analisados
não utilizam ferramentas de gestão específica e que todos têm dificuldades
relacionadas ao manejo de como lidar com essa realidade imposta. A ferramenta
proposta àgestão consiste em apoiaras transações de trocas de medicamentos por
meio de uma plataforma que integraria os hospitais interessados em uma rede
dinâmica, permitindo o registro formal dos medicamentos ofertados e demandados,
com um cadastro de informaçõesdas trocas, que inclui indicadores para controle e
avaliação, contribuindo para redução de custos hospitalares e para a melhor
sustentabilidade do processo.
Palavras-chave:
Medicamentos
Expirados,
Sustentabilidade
Hospitalar,
Gerenciamento de Medicamento, Resíduos de Medicamentos, Impacto Ambiental
provocado por Fármacos.

ABSTRACT
Without expiration, stored medicines bring about losses and may generate
environmental impacts. By managing them and using the correct management tools
can reduce waste and benefit the population. The research has been developed in
hospitals, involving professionals who manage stocks, medicines deprived of an
estimated time to be used, where the adopted experiences have been brought up to
manage stocks by minimizing drug losses arising from its maturity. The present study
aimed to analyze the control of stored drugs devoid of expiration in hospitals in the
Metropolitan Region of Curitiba and propose an alternative for its proper management,
evaluating the avoided costs by the introduced proposition. Six hospitals with reference
and distinct geographical areas have been investigated from the delimited area of
research in order to ensure greater sample heterogeneity so as to contemplate the
diversity of the investigated context. It is a field research, of exploratory and
observational character, with the semi-structured interviews, applied to those who are
responsible for medication management in the hospital context. The analyzes have
been established through four categories called: similarities; differences; management
alternatives and difficulties encountered in defying the problem. As a result, verifying
similarities in terms of purchases and cancellation among the researched hospitals
have been attainable; and in respect to the differences, several ones were perceived
with asymmetry in connection to the investigated universe, in which the turnover and
seasonality of the prescriber stands out. At the management parameter it is
unanimously verified that all the analyzed hospitals do not use management tools and
that everyone involved has difficulties related to the management of how to deal with
such imposed reality. The proposed management tool consists of supporting drug
exchange transactions through a platform that would integrate hospitals which are
interested in a dynamic network, thus allowing the formal registration of the offered and
demanded drugs, along with a record of exchange information, which includes
indicators for control and evaluation, by contributing to reduce hospital costs and the
better sustainability of the process.
Keywords:Expired Medicines, Hospital Sustainability, Drug Management, Drug
Residues, Environmental Impact caused by drugs.
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1 INTRODUÇÃO
Os resíduos dos medicamentos que se encontram vencidos em rede hospitalar
são motivo de preocupação, visto que podem impactar de forma negativa no meio
ambiente e nos custos financeiros de um hospital.
Com o advento da Terceira Revolução Tecnológica, que integrou ciência,
tecnologia e produção, um alto consumo de medicamentos pela população e o
consequente aumento da produção de resíduos oriundos destes produtos são
preocupantes, para os que se dedicam a garantir um ambiente sustentável e viável a
sobrevivência de todas as espécies que habitam o planeta, assim como pela saúde
dos que fazem uso de terapias farmacológicas (COUTINHO 2016; BERMUDEZ;
BARROS, 2016).
A melhor forma de gerenciar resíduos, oriundos dos fármacos, e seus vários
fatores intervenientes é evitar a sua produção. No entanto, nem sempre é possível
alcançar esse objetivo, pois são vários os fatores que se apresentam, em diferentes
situações e condições, presentes na rotina do trabalho de profissionais que são
responsáveis por administrar os medicamentos sem previsão de uso (MSPU), intulado
dessa forma, nesta dissertação, para classificar esse grupo de fármacos, uma vez que
não se encontrou na literatura pesquisada termo definido direcionado.
Entre as principais condições que determinam o surgimento desses resíduos
se destacam: falta de indicadores específicos de controle de MSPU, ausência de
adequada conexão entre os inúmeros hospitais para realização de trocas de
medicamentos, inabilidade técnica do agente responsável pela administração do
procedimento de permuta desses fármacos, erros de prescrição médica, óbitos dos
pacientes, produtos próximos de expirar, despadronização de fármacos, comprados
erroneamente, descontinuados, sobras de itens devido às diferenças de sazonalidade
de consumo, gestão ineficiente de compra e a falta de controle de estoque. Fatores
esses que acarretam em produtos que ficam “parados” e que podem representar uma
perda por constituírem de valor financeiro significativo.
Além disso, caso não se utilize os medicamentos estocados, antes de seu
vencimento, esses produtos se tornarão resíduos, pois não ocorrerá possibilidade de
aproveitamento por qualquer hospital, cabendo, nessa situação, o adequado
tratamento da disposição final, gerando, desta forma, maiores gastos ao
estabelecimento que os gerou.
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Essa é uma visão teórico-prático relacionada com MSPU, aliada ao dilema
frente a uma realidade que é imposta e que causa desconforto e grande preocupação
aos agentes envolvidos.
Não obstante, não se trata de um problema atual, pode-se destacar que já
durante a Guerra da Bósnia (1992-1995) um grande volume de medicamentos
acabara vencendo devido às altas doações dirigidas às vítimas da guerra e que
sobraram, pois não foram usados (JOÃO, 2011).
Com um adequado sistema de gerenciamento dos MSPU, os estabelecimentos
hospitalares poderiam economizar e obter benefícios nos processos de gestão através
de um adequado planejamento estratégico de reaproveitamento desses fármacos que
ainda não venceram.
De acordo com a Lei nº 12.305, de 2010, do Ministério do Meio Ambiente
(MMA), que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), mais
especificamente em seu Art. 9º, que diz respeito à gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: “não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos”(BRASIL, 2010).
Desta forma, o presente trabalho pretende analisar como surgem os MSPU e
como é realizado o controle desses medicamentos específicos nos hospitais da
Região Metropolitana de Curitiba (RMC), contextualizando com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável(ODS), assim como estimular conexões mais coesas e
com foco na melhor forma de manejar os fármacos que não estão sendo
movimentados e que podem trazer prejuízos tanto financeiros quanto ambientais,
contribuindo, à vista disso, para uma melhor sustentabilidade e gestão aplicada.
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
Como é realizada a gestão dos medicamentos que estão estocados e sem
previsão de uso em hospitais? Quais são as dificuldades das atividades laborais dos
profissionais que se deparam com essa problemática e como se enquadram dentro
do contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
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1.2 OBJETIVOS GERAIS
Propor um sistema para o gerenciamento adequado de medicamentos
estocados e sem previsão de uso em hospitais.
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Descrever as causas da geração de medicamentos sem previsão de uso
em hospitais;
b) Investigar como é realizado o atual gerenciamento desses fármacos nos
hospitais investigados;
c) Levantar os impactos econômicos com descarte de medicamentos
vencidos e que não foram utilizados nos hospitais;
d) Propor uma alternativa de gestão para tornar o processo de troca de
medicamentos mais sustentável e de forma mais eficiente.
1.4 JUSTIFICATIVA
Em relatório inédito da Controladoria-Geral da União (CGU), concluído em abril
de 2017, 11 Estados e o Distrito Federal jogaram remédios fora em 2014 e 2015. As
causas dos desperdícios, que chegaram a R$ 16 milhões de reais, foram validade
vencida e armazenagem incorreta.
Uma das situações mais graves identificadas pelos auditores da CGU acorreu
na Bahia: entre 2013 e 2014, com cerca de 200 mil comprimidos do medicamento
denominado Olanzapina, jogados fora por erro de planejamento.
Os remédios foram comprados e acabaram vencendo antes da utilização pelos
pacientes, com prejuízo de 3,5 milhões de reais (CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2017).
Como estímulo ao melhor gerenciamento, o Ministério da Saúde (MS) aprovou
através da Portaria n° 4.283 de 2010, diretrizes e estratégias para organização,
fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos
hospitais, na qual se destaca:
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O gerenciamento inadequado e o uso incorreto de medicamentos e de
outras tecnologias em saúde acarretam sérios problemas à sociedade,
ao SUS, e às instituições privadas (hospitais, clínicas, operadoras de
planos de saúde, entre outros), gerando aumento da
morbimortalidade, elevação dos custos diretos e indiretos, e prejuízos
à segurança e à qualidade de vida dos usuários. (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2010, p.1).

O Brasil é um país que produz muitos medicamentos, sendo o sexto maior
mercado de fármacos no mundo, com muitas indústrias farmacêuticas presentes no
território, que acarretam um arsenal terapêutico enorme e que acaba por gerar perdas
por diversas razões e desperdícios desnecessários (GUIA DA FARMÁCIA, 2020).
Por essas razões, investir em políticas e gestão adequada, que amparem essa
problemática são merecedoras de atenção e apoio. Permanecer inerte frente ao
descaso, com essa parcela de estoque de medicamentos, que são considerados
substâncias relevantes para a qualidade de vida de quem os utiliza e necessita são
importantíssimos. Aliás, ao dispor de mais produtos vencidos maiores serão as
probabilidades de contaminação ao meio ambiente, podendo gerar sérios danos à
saúde de todos.
Também, somando-se a esses problemas não se pode deixar de lado o aspecto
econômico envolvido, uma vez que ao se eliminar mercadoria no descarte, perde-se
financeiramente, pois o fato de executar as compras para depois não os utilizar
considera-se desperdício.
Mediante a esses argumentos, os gestores precisam estar à frente desse
entrave e devem assumir papel ativo na tratativa para que problemas associados
possam ser minimizados e, também, alcançados com a devida sustentabilidade
relacionada.
Medicamentos sem previsão de uso (MSPU) é realidade que se apresenta na
rotina do dia a dia das atividades relacionadas,dentro do contexto exposto, e que se
bem controlada pode trazer efeitos positivos na cadeia de suprimento logístico e,
também, na minimização de impactos negativos para o meio ambiente.
Portanto, gestores, profissionais, consumidores, distribuidores, indústria
farmacêutica e instituições acadêmicas, através de suas contribuições, podem trazer
soluções, incentivos e práticas adequadas e relacionadas ao panorama ilustrado.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Para proposta inicial deste trabalho, optou-se por constituir uma revisão da
literatura evidenciando os principais aspectos teóricos relacionados ao tema, assim
como normas, técnicas e legislações que envolvem o assunto relacionado aos
medicamentos sem previsão de uso (MSPU), e seus resíduos.
Nesse contexto, foram conceituados temas como sustentabilidade hospitalar,
resíduos sólidos de saúde, descarte de medicamentos e suas implicações
econômicas na logística farmacêutica, experiências na Região Metropolitana de
Curitiba (RMC), práticas em outras Cidades e Países e, também, correlacionando com
os ODS.
Foram realizadas buscas em literatura científica sobre o tema, através de
análises de artigos científicos, dissertações de mestrado, assim como informações
relevantes em livros, jornais e revistas, enfatizando levantamento de dados com foco
em Medicamentos Expirados, Sustentabilidade Hospitalar, Gerenciamento de
Medicamento, Resíduos de Medicamentos, Impacto Ambiental provocado por
Fármacos, através de várias bases de dados científicas dentre elas Google Scholar,
Portal de Periódicos da Capes, SciELO e LILACS.
Como critérios de inclusão foram reportados publicações disponibilizados na
íntegra e que abordassem o tema com foco na saúde, uma vez que a pesquisa é
voltada para a área hospitalar, com vários estudos desenvolvidos, privilegiando os
mais recentes, de preferência dos últimos anos, em periódicos nacionais e
internacionais, tendo como critério de exclusão artigos que não abordassem o escopo
da pesquisa, uma vez que o tema sustentabilidade engloba várias áreas.
Para delimitar a pesquisa optou-se em dividir o referencial em aspectos que se
relacionassem com análise de abordagem dos resíduos de saúde, com tratativas
relacionadas às particularidades que envolvessem medicamentos, e as suas relações
com os ODS, com um enfoque mais abrangente e direcionado, devido à relevância do
assunto abordado, sendo posteriormente confrontados com aspectos ambientais e as
suas relações com os medicamentos sem previsão de uso (MSPU) na rede hospitalar.
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2.1 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E OS ODS
As unidades hospitalares possuem sua parcela, do conjunto de resíduos
sólidos coletados diariamente no Brasil, perfazendo um total de mais de 2.300
toneladas diárias, denominado lixo hospitalar ou resíduos de serviço de saúde (RSS).
Os RSS são substâncias que resultam de diversas atividades prestadoras de
serviço de saúde, como hospitais, por exemplo, ambiente que será objeto de estudo
desta dissertação.
Os produtos químicos são relevantes do ponto de vista aos efeitos que causam
na saúde da população e ao meio ambiente, como bem destacado no parágrafo 34,
da agenda 2030, referente à adoção dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS), com o seguinte compromisso:
Vamos reduzir os impactos negativos das atividades urbanas e dos
produtos químicos que são perigosos para a saúde humana e para o
ambiente, por meio da gestão ambientalmente adequada e utilização
segura de produtos químicos, a redução e a reciclagem de resíduos e
o uso mais eficiente da água e da energia (ONU, 2015).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada em 2010, revela
o quanto ainda é necessário programar esforços no intuito de minimizar impactos
gerados por resíduos químicos.
O modelo de gestão utilizado atualmente é alicerçado no tripé definido em
planejamento, produção e consumo sustentável e que a responsabilidade é
compartilhada, por meio da Logística Reversa (LR), instrumento da PNRS.
Nesse cenário, foi criado um grupo de trabalho temático para acompanhar a
eficácia das práticas do programa da LR, e a principal ação proposta foi à revisão da
RDC nº 306 que se refere ao tratamento prévio dos hormônios e antibióticos, que são
as substâncias químicas que mais aparecem como agentes problemáticos de efeitos
prejudiciais aos seres humanos.
Além disso, ações afirmativas, em maiores proporções, precisam ser aplicadas
para que os efeitos desses programas realmente signifiquem algo, de forma
diferencial, na tratativa de problemas associados ao manejo adequado de resíduos
farmacológicos.
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O problema, no Brasil, é a falta da prática e da boa vontade de aplicar as
ferramentas já existentes de gestão relacionados ao tema. A responsabilidade de
todos os envolvidos carece de maior assertividade, além de ser necessária uma
fiscalização mais rigorosa quanto às aplicações das PNRS.
A falta de adequada conscientização da população no enfrentamento dessas
práticas torna-se também preocupante, pois é insignificante o envolvimento e o
conhecimento acerca dos riscos que os resíduos de medicamentos causam e que,
por muitas vezes, passam despercebidos e sem o conhecimento das consequências
decorrentes do contato com esses produtos químicos.
A responsabilidade que recai a cada indivíduo ou elemento envolvido ainda é
pouco clara, e requer maior atenção para que realmente as ações colocadas em
prática possam surtir com os efeitos esperados (LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018).
Contextualizando com os ODS, Carneiro (2018) relata que representantes da
Organização das Nações Unidas (ONU), chefes de Estados e de Governo reuniramse em Nova York e adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
(ODS), nas quais propuseram uma ação mundial, coordenada entre os governos,
empresas, academia e sociedade civil, para alcançar os 17 ODS e suas 169 metas.
As prioridades atuais são os aspectos ambientais das catástrofes e conflitos, a
gestão dos ecossistemas, a governança ambiental, as substâncias nocivas, a
eficiência dos recursos e as mudanças climáticas.
Nos últimos anos tem-se discutido muito sobre Logística Reversa (LR),
regulamentada através da Lei nº 12.305, de dois de Agosto de 2010, que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), assim como o Comitê Interministerial
da PNRS e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de LR, assim como
outras providências.
A LR trata-se de um instrumento econômico e social destinado a viabilizar a
coleta

e

a

restituição

dos

resíduos

sólidos

ao

setor

empresarial,

para

reaproveitamento, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
O reingresso dos bens e de seus materiais ao ciclo de negócios, por meio de
uma estrutura de fluxos reversos, do controle dos produtos de pós-consumo e os
materiais de sua composição mostra-se relevante.
O ciclo das ações de reaproveitamento, à reutilização, o reprocessamento e a
reciclagem, gerando grandes oportunidades para as organizações são destacadas
conforme exposto na figura 1 a seguir.
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Figura 1–Sistema Produtivo com Aplicação da Logística Reversa (LR).
Ênfase apresentado em Cadeia Cíclica.

Fonte: Carneiro (2018, p. 228)

Diferentemente da logística horizontal, que se estabelece sequencialmente
com a extração dos recursos naturais, produção, distribuição, consumo e descarte, de
forma direta, o sistema cíclico, conforme ilustrado na figura 1, enfatizado por Carneiro
(2018), e condizente com a LR, se revela em formato mais adequado no intuito de
proporcionar

maior

conscientização

de

tratamento

dos

resíduos

gerados,

proporcionando, dessa forma, o reingresso desses itens na cadeia logística, através
de um sistema cíclico, conforme destacado.
Existe uma escala de produção de resíduos sólidos em ampla expansão, sendo
a destinação adequada destes resíduos sólidos uma grande preocupação. Resolver
esse problema, que atinge várias cidades, estados e países, torna-se desafiador, e
por esses resíduos terem uma característica de transpor fronteiras mostra-se a
necessidade da união, cooperação e coparticipação dos diversos atores na resolução
desse impasse (CARNEIRO, 2018).
A legislação aplicável aos hospitais que geram resíduos são RDC nº 306/04 da
ANVISA e RDC nº 358/05 do CONAMA. Os objetivos dessas legislações são
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obrigarem os hospitais a cuidarem de seus resíduos e a realizarem o planejamento
do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde (PGRSS) e, caso os hospitais não
venham a cumprir tais legislações, serem penalizadas pela legislação nº 6.437/77.
Em relação à classificação hospitalar, dos resíduos gerados, são normatizados
pela norma NBR 12.808, da ABNT, e nela é possível verificar os tipos de resíduos e
as várias formas de destinação.
Os ODS buscam atuar de forma integrada entre os governos e as empresas de
forma alinhada às dimensões econômicas, sociais e ambientais, conforme destacado
na figura 2.
Figura 2 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Fonte: Nações Unidas do Brasil (2020)

Conforme exposto, destaca-se dentro dos 17 ODS, nesta dissertação, o de
objetivo 12, que estabelece os padrões de produção e de consumo, que devem ser
sustentáveis e que tem relação com o tema proposto, conforme destacado:
OBJETIVO 12
ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO
SUSTENTÁVEIS E, DE QUE FORMA:
[...]
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos
produtos químicos e todos os resíduos ao longo de todo o ciclo de vida
destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir
significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para

24
minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio
ambiente;
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por
meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso;
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e
transnacionais, a adotarem práticas sustentáveis e a integrar
informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatório
(CARNEIRO, 2018, p. 217).

Conforme pode-se notar, as metas estabelecidas para 2020 ficaram aquém do
esperado, pois ainda, nos dias atuais, são detectados substâncias nocivas no meio
ambiente que causam prejuízos relevantes.
Estimular metas e objetivos relacionados devem ser consideradas ações
positivas para que se possam alcançar resultados opostos aos que se apresentam e
se identificam ao estabelecido no ano de 2020.
Espera-se, que para o ano de 2030, melhores resultados possam ser
alcançados, para que possamos garantir qualidade de vida condizente e sem
prejuízos, sejam eles de ordem financeira ou ambiental.
Relacionando ao contexto da saúde, o Objetivo 3 dos ODS, que também se
envolve à presente dissertação, uma vez que aborda o contexto Saúde de Qualidade,
apresenta-se a seguir o que se relacionam ao tema proposto, com as seguintes metas,
destacadas no quadro 1, mais especificamente, no item 3.9.
Quadro 1- Metas do Objetivo 3, saúde e bem estar

(continua)
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Fonte: Plataforma agenda 2030 (ONU, 2020)

Relacionando a Gestão de Substâncias Químicas e os ODS, no parágrafo 34,
da Agenda 2030 destacam-se a preocupação com esses resíduos e a importância da
gestão ambientalmente adequada, para diminuir os impactos desses produtos no
meio ambiente, conforme demonstrados nos quadros 2 e 3 destacados
posteriormente.
Realizar uma gestão adequada dos produtos químicos e resíduos são temas
relevantes para os ODS, uma vez que trazem impactos importantes sobre o meio
ambiente, saúde humana e, também, para o desenvolvimento econômico.
Agricultura, saúde, transporte, indústria e pesquisa são setores considerados
essenciais, pois a gestão de produtos químicos é considerada um tema transversal e,
para que as ações possam ser consideradas eficazes, tornam-se relevante à
participação e a colaboração de todos os envolvidos (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2017).
Os ODS se relacionam ao tema proposto e são importantes de serem aplicados
e aderidos nas instituições, para que as metas possam realmente serem alcançadas
e trazerem mudanças significativas, conforme delimitado abaixo.
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Quadro 2- Substâncias químicas e os ODS
Gestão de Substâncias Químicas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
ODS

1.

2.

3.

4.

FATORES DE INTERLIGAÇÃO
As populações pobres são as mais vulneráveis à
Erradicação da Pobreza
exposição de substâncias perigosas na
alimentação.
Os produtos químicos, em particular os
agrotóxicos, são essenciais para a segurança
alimentar. Com a crescente demanda por
Fome Zero e Agricultura Sustentável
comida, uma nova abordagem para a segurança
alimentar deve incluir tecnologias para reduzir
insumos químicos perigosos, incluindo pesticidas
e fertilizantes.
A exposição a vários produtos químicos ocorre
no dia a dia e por meio de múltiplas rotas, como
a ingestão, a inalação, o contato com a pele e
pelo cordão umbilical para o feto, e provocam
morte e doenças graves.
Pouco mais de um terço (35%) da população
mundial sofre com Cardiopatia Isquêmica,
Saúde e Bem-Estar
principal causa de mortes e incapacidades em
todo o mundo, e cerca de 40% de Acidente
Vascular Cerebral (AVC), o segundo maior
contribuinte da mortalidade global, poderia ser
evitada reduzindo ou removendo a exposição a
produtos químicos, tais como a poluição do ar
(ambiente e doméstico) e a presença de resíduos
químicos nos alimentos.
A exposição a produtos químicos tóxicos pode
reduzir a capacidade das crianças de
aprenderem, pois provocam doenças mentais
Educação de Qualidade
e/ou físicas, bem como diferentes tipos de
doenças relacionadas à exposição a substâncias
perigosas
Fonte: Adaptada de Ministério do Meio Ambiente (2017)

Erradicação da Pobreza, Saúde e a Educação se relacionam aos ODS e as
substâncias químicas, conforme destacados no quadro 2. As populações mais
vulneráveis que estão mais expostas a essas substâncias perigosas e que são mais
afetadas com impacto naqualidade de vida e bem estar social, também, estão citadas.
Em relação à saúde, a exposição prejudica e potencializa os efeitos, uma vez
que essas substâncias estão presentes poluindo o ar e os alimentos que se ingerem,
e que acabam tornando o sistema de saúde com maior demanda.
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Em relação à educação, reduz a capacidade de aprendizagem e provocam
doenças que afetam o Sistema Nervoso Central (SNC), e prejudicam, também, o
intelecto dos alunos. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017).
Quadro 3- Substâncias químicas e os ODS
Gestão de Substâncias Químicas e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
ODS
5. Igualdade de Gênero

FATORES DE INTERLIGAÇÃO
Produtos químicos impactam homens e mulheres
diferentemente devido a fatores socioculturais e
diferenças fisiológicas. Para as mulheres, a
vulnerabilidade a produtos químicos é exarcebado.
Em
estudo com
278 substâncias
químicas
cancerígenas, o US National Toxicology Programme
descobriu que 201 substâncias exibiram diferentes
estatísticas baseadas em sexo.
6. Água Potável e Saneamento
Escassez e qualidade de água são determinadas por
muitos fatores, incluindo o comprometimento do
abastecimento de água devido à poluição por produtos
químicos tóxicos. A água deve ser usada com mais
eficiência, disponível a todos, a um custo razoável e livre
de poluentes químicos nocivos.
7. Energia Acessível e Limpa
Os produtos, processos e recursos de pesquisa, das
indústrias químicas, podem ajudar a economizar
energia, fornecer de maneira mais eficiente, com
desenvolvimento de energias renováveis e redução das
emissões de gases do efeito estufa e poluentes.
8. Trabalho Decente e Crescimento A segurança das pessoas envolvidas em atividades em
Econômico
que há exposição a substâncias químicas precisa ser
assegurada, sem comprometer as oportunidades de
emprego.
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura Inovação por meio do ECO DESIGN e gerenciamento do
ciclo de vida dos produtos podem reduzir o uso de
recursos naturais e materiais perigosos em produtos
químicos e resíduos. Isso também pode apoiar o
desenvolvimento de novos mercados e criar
oportunidades de emprego.
10. Redução das desigualdades
Pessoas que são pobres, marginalizados ou membros
de minorias étnicas tendem a enfrentar nível mais alto
de exposição a produtos químicos, principalmente o
chumbo.
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017)

Conforme dados apresentados no quadro 3, muitos são os aspectos
relacionados entre os ODS e a Saúde. Igualdade de gênero, água potável, energia
acessível, trabalho decente, indústria, inovação e redução das desigualdades se
revelam.
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Em relação aos produtos químicos, comportam-se de forma diferente quando
se compara o fator gênero. Nas mulheres, por exemplo, o efeito é maior devido aos
fatores genéticos quando se comparado ao sexo masculino, conforme detalhado no
quadro 3.
Em relação à água, refere-se ao consumo para a manutenção do equilíbrio de
vida, uma vez que não vivemos sem essa substância, e que carreiam os compostos
químicos contaminantes para dentro do organismo, causando efeitos deletérios na
saúde de quem consome essa água contaminada com os produtos químicos.
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017).
Desde os anos 70, através do conceito relevante, RESÍDUO ZERO, deve-se
procurar ações sem sobra e sem desperdício, evitando perdas e reduzindo impactos,
conforme destacado na figura exposta, e que trás um resumo dos ODS que se
direcionam a esse conceito, conforme demostrado na figura 3.
Figura 3–Ciclo Resíduo Zero

Fonte:Resíduo Zero (2020)
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Em termos de Indicadores para avaliar o atendimento da meta 12.4 (ODS 12)
destacam-se:
Quadro 4 - ODS 12 e Metas
(1) Número de partes em acordos multilaterais internacionais sobre resíduos perigosos e outros
produtos químicos, no domínio do ambiente, que cumpram os seus compromissos e obrigações na
transmissão de informações, conforme exigido por cada acordo relevante; e
(2) Resíduos perigosos gerados per capita e percentual de resíduos perigosos tratados, por tipo de
tratamento.
Os acordos multilaterais internacionais sobre produtos e resíduos perigosos dos quais o Brasil é
parte são:
2.1- Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e seu Depósito (exportação de resíduos perigosos).
2.2- Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes (redução e eliminação
dos poluentes orgânicos persistentes - POPs).
(3) Convenção de Roterdã sobre o procedimento de consentimento prévio informado (PIC) aplicado
a certos agrotóxicos e substâncias químicas perigosas, objeto de Comércio Internacional (comércio
de substâncias químicas perigosas).
(4) Convenção de Minamata sobre o Mercúrio (redução e eliminação do Mercúrio).
(5) Protocolo de Montreal (redução e eliminação de substâncias depletoras da Camada de Ozônio).
(6) Abordagem Estratégica para a Gestão Internacional de Substâncias Químicas (SAICM).
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017)

Conforme destacado no quadro 4, as convenções buscam o gerenciamento
ambientalmente adequado de produtos químicos e resíduos perigosos, assim como
sua eliminação, com a finalidade de proteger a saúde e o meio ambiente, globalmente,
acompanhados através de indicadores conforme dados apresentados na referido
quadro.
A saúde teve grande relevância na Agenda do Milênio (2000 – 2015), e
constitui-se de três dos oito objetivos do desenvolvimento do milênio (ODM),
pactuados na Cúpula do Milênio do ano 2000.
Quando práticas e atenções são fornecidas para essa área, importantes
resultados são alcançados, uma vez que a saúde é algo que não se pode negligenciar,
pois se refletem em impactos na economia e na vida de todos, e que de alguma forma
estão vinculadas aos diversos setores que se relacionam ao desenvolvimento
econômico de uma nação.
A Agenda 2030 torna-se relevante para a manutenção da vida no planeta terra,
através de ações transformadoras e que são, urgentemente, necessárias para
direcionar o “mundo” para um caminho mais sustentável e resiliente.
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Por essa razão, torna-se importante que o Ministério da Saúde (MS), o
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Indústria Farmacêutica, Distribuidoras,
Farmácias, Drogarias, Hospitais e Consumidores, que de alguma forma estejam
relacionados ao ciclo de medicamentos, conheçam o seu papel e a sua importância,
para os devidos controles e cuidados dos resíduos farmacológicos.
A importância ambiental do gerenciamento dos resíduos hospitalares têm
grande relevância para atingir as metas dos ODS. Torna-se importante que a gestão
relacionada deve ser realizada com percepções que sejam pactuadas com formato
sistêmico e com a devida estrutura adequada(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,
2017).
Por fim, para evidenciar a importância do desenvolvimento sustentável,
relacionam-se algumas frases importantes, que nos trazem uma grande reflexão
sobre a necessidade de termos uma consciência sobre o consumo e geração de
resíduos, que enfrentamos nos dias atuais, e o quanto a temática é desafiadora, sendo
elas:
O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as
necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras
gerações de atender suas próprias necessidades.
Um mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará
sempre propenso à crises ecológicas, entre outras…O
desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às
necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo
como pela garantia de oportunidades iguais para todos.
Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo,
em nossos padrões de consumo de energia… No mínimo, o
desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas
naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os
solos e os seres vivos.
Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de
mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a
mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro
potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas.
Relatório Brundtland (NOSSO FUTURO COMUM, 1987).
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2.2 ASPECTOS AMBIENTAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RS) EM RELAÇÃO AOS
MEDICAMENTOS
Guerrieri e Henkes (2017) relatam como ocorre a contaminação ambiental pelos
medicamentos e quais os efeitos tóxicos que são resultantes do descarte inadequado
e do manejo incorreto desses poluentes, e, também, quais são os principais
compostos químicos encontrados e que impactam de forma negativa na saúde da
população.
Esses mesmos autores relatam um exemplo clássico que é o caso de
feminização de peixes machos devido à contaminação da água pelo hormônio
feminino estrógeno, presente em medicamentos contraceptivos e de reposição
hormonal pós-menopausa.
Problemas paralelos, citados pelos autores, e também de grande relevância,
são, o possível aumento da resistência bacteriana e, consequentemente, dificuldade
do tratamento de infecções, de extrema importância, pois, a resistência bacteriana
está cada vez mais em evidência, dificultando os tratamentos médicos e aumentando
consideravelmente o número de mortes.
Outro ponto destacado pelos pesquisadores refere-se às estações de
tratamento, que não conseguem remover de forma adequada os resíduos dos
medicamentos, e destacam as principais classes de medicamentos encontrados:
antibióticos, anti-hipertensivos, anti-inflamatórios, analgésicos e anti-depressivos.
Os medicamentos contêm substâncias químicas de difícil decomposição e por
essa razão trazem prejuízos enormes, principalmente para a saúde da população. À
população, em geral, precisa dispor de mais esclarecimentos e envolvimento na
resolução sobre esse problema, pois são também sujeitos da ação e precisam estar
inseridos e conectados com a solução das ações que podem ser executas para
minimizar os efeitos, como o citado, a seguir:
As Estações de Tratamento de Água (ETA) também não conseguem
remover estas substâncias químicas persistentes, e elas acabam
seguindo o circuito regular de distribuição de água potável até chegar
ao consumidor final. [...] É uma realidade que precisa ser elucidada,
visto que ainda não se tem total clareza quanto aos riscos que os seres
humanos estão expostos ao se consumir peixes e água, contaminados
por fármacos (GUERRIERI; HENKES, 2017, p. 581).
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Quando se eliminam fármacos em locais não próprios, como em lixos, vasos e
pias, por exemplo, tais resíduos acabam de deslocando para o solo, água e ar,
conforme ilustrado na figura 4.
Figura 4- Ciclo do descarte inadequado de medicamentos

Fonte: Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2015)

A Figura 4 ilustra como os resíduos farmacológicos podem contaminar o solo,
os rios e o ar. Os medicamentos que não são mais utilizados, sejam por sobras de
tratamento ou por expirarem seu prazo de vencimento,quando eliminados através da
pia ou do vaso sanitário, por exemplo, podem contaminar o meio ambiente.
Os fármacos são substâncias químicas, dotadas de um efeito
farmacológico específico, que possuem um papel fundamental na
sociedade moderna: aumento da qualidade e expectativa de vida.
Porém, a ampla utilização tem gerado novos riscos para a sociedade,
que nem sempre está pronta para lidar com eles (PONTES, 2014, p.1).
Outra fonte importante para o lançamento de medicamentos no
ambiente são os efluentes hospitalares, além de substâncias
diagnósticas e desinfetantes, apesar da existência da força legal para
gerenciar os resíduos dos serviços de saúde (SOUZA; FALQUETO,
2015, p. 1145).

Segundo Pugliese, Valadão e Moraes (2015), nos últimos anos houve um
aumento significativo do consumo de medicamentos no Brasil, o que favorece o
aumento de desperdício com descartes inadequados destes resíduos.
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Essas substâncias já foram detectadas, inclusive, em água tratada para
consumo humano e rios, e a população, de uma forma geral, não sabe a maneira
correta de descartar esses medicamentos que não são mais utilizados.
Um dado relevante “em 2013 o Brasil gerou entre10 e 28 mil toneladas ano de
descarte no lixo doméstico, juntamente com as sobras não utilizadas durante
tratamento médico”, e que acabam contaminando vários ambientes (PUGLIESE;
VALADÃO; MORAES, 2015, p.73).
Medicamentos são considerados resíduos químicos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). […] À medida que são
dispostos a céu aberto, os medicamentos agora são parte do lixo,
disseminam doenças por meio de vetores que se multiplicam nesses
locais ou que fazem destes resíduos fontes de alimentação (PINTO et
al., 2014, p.219).

A ANVISA, em 2009, editou a Resolução RDC nº 44, que permitiu a
participação de farmácias e drogarias em programas de coleta de resíduos
domiciliares de medicamentos no país.
Pinto, Lutosa e Fernandes (2017) relatam que um dos grandes desafios dos
dias atuais é o estabelecimento do equilíbrio entre a produção, consumo e destino
adequado dos resíduos sólidos, sem gerar danos ao ambiente e aos seres vivos.
Várias são as fontes que eliminam tais substâncias ao meio ambiente tais
como: rede doméstica comercial, rural e industrial e que causam impactos negativos
sejam na ordem física, química ou biológica, na água e no solo, e que trazem riscos à
saúde dos seres humanos.
A utilização dos medicamentos é uma questão social e que se não forem
tomados às medidas de cuidado podem trazer problemas graves como, por exemplo:
automedicação, intoxicação e desperdício, além de estarem sendo descartados de
forma incorreta.
Os medicamentos vencidos ou não utilizados podem causar contaminação do
solo e da água, conforme são dispostos.
A produção de lixo nas cidades é de tal intensidade que não é possível
conceber uma cidade sem considerar a problemática gerada pelos
resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final e
nas cidades brasileiras, geralmente, esses resíduos são destinados a
céu aberto.
[...]

34
O termo ‘resíduo sólido’, como o entendemos no Brasil, significa lixo,
refugo e outras descargas de materiais sólidos, incluindo resíduos
sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais
e agrícolas e de atividades da comunidade, mas não inclui materiais
sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou outro significativos
poluentes existentes nos recursos hídricos, tais como lama, resíduos
dissolvidos ou suspensos na água, encontrados nos efluentes
industriais, e materiais dissolvidos nas correntes de irrigação ou outros
poluentes comuns da água. (PINTO; LUTOSA; FERNANDES, 2017,
p. 565).

Os medicamentos são substâncias que trazem benefícios à saúde de quem os
utiliza, porém, vários profissionais estão preocupados com o excesso e como as
sobras estão sendo eliminadas no ambiente, e o quanto esse problema pode estar
afetando a saúde de quem os ingere, mesmo que de forma indireta e não intencional
de tais resíduos.
O problema relacionado aos medicamentos que sobram dos tratamentos
farmacológicos é a forma como estão sendo descartados pela população, e que na
maioria das vezes, não entendem o real problema que estão gerando com tal prática.
Existem alternativas mais sustentáveis de minimização do problema e formas
de eliminar essas substâncias tais como: reciclagem, incineração e descarte em
aterros, uma vez que os medicamentos vencidos podem causar sérios riscos de
intoxicação ao ser humano e trazer prejuízos ao meio ambiente.
Torna-se relevante a importância de discussões do Estado com os Conselhos
de Saúde (CS) para programar ações no intuito de minimizar riscos com os descartes
de medicamentos, inclusive de medicamentos ociosos.
Não basta apenas dispor de locais para coleta, torna-se necessário práticas
educacionais em saúde para instruir toda a população para que adquiram
conhecimentos suficientes, não somente para como usar os medicamentos de forma
adequada, assumindo práticas de uso mais racional, mas também voltadas ao
descarte adequado de tais substâncias (PINTO; LUTOSA; FERNANDES, 2017).
Ribeiro e Binsfeld (2013) também concordam com tais argumentos, uma vez
que apresentam dados análogos aos já expostos por Pinto, Lutosa e Fernandes
(2017), e que esse assunto merece atenção especial, sejam dos pesquisadores,
profissionais da saúde, consumidores e governantes, ou seja, todos devem colaborar
para práticas e ações ao enfrentamento da problemática.
A falta de conhecimento sobre os riscos dos resíduos dos medicamentos são
consideráveis, ou seja, a ausência de informações impede que ações mais positivas
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possam ocorrer, uma vez que as informações não são destacadas em nenhum espaço
visível dos consumidores quando compram medicamentos, nem na caixa e também
na bula dos medicamentos vendidos, produzidos pela indústria brasileira.
Os pontos chaves para reduzir resíduos farmacológicos são: reduzir, segregar
e reciclar, sendo tais princípios empregados no plano de gerenciamento de resíduos
sólidos de saúde.
Ribeiro e Binsfeld (2013) trazem uma questão de grande relevância: “para onde
devem ser encaminhados os medicamentos vencidos?”. Quais os avanços frente a
essa situação e como os diversos atores podem enfrentar essa problemática?
Perguntas essas que os autores se propuseram a responder e que serão discutidas a
seguir.
Medicamentos vencidos estão em pauta nas diversas discussões que
envolvem o assunto, assim como o seu adequado descarte, sendo alvo de discussões
tanto no Congresso Nacional (CN) quanto no Ministério da Saúde (MS) e do Ambiente
(MMA).
O uso racional de medicamentos deve ser o foco nas políticas públicas, para
evitar que sobras sejam descartadas de forma incorreta. Mas, afinal, o que determina
a sobra de medicamento e quais as causas deste problema?
a) A dispensação de medicamentos além da quantidade exata para
o tratamento do paciente, isto é, as apresentações dos
medicamentos não condizentes com a duração do tratamento dos
pacientes;
b) A ausência de uma política de fracionamento de medicamentos
pela cadeia farmacêutica;
c) A interrupção ou mudança de tratamento – por vezes os pacientes
interrompem o tratamento ou são orientados a alterar o tratamento,
o que implica em sobra do medicamento que estava em uso;
d) A distribuição aleatória de amostras-grátis para pacientes ou a
população sem a necessidade ou a prescrição devida;
e) O gerenciamento inadequado de estoques de medicamentos pelos
entes da cadeia produtiva ou estabelecimentos de saúde. O
recolhimento de medicamentos do mercado, os descartes de
medicamentos rejeitados pelo controle de qualidade e lotes
vencidos são grande fonte de descarte de medicamentos e,
f) Carência de informação da população relacionada à promoção,
prevenção e cuidados básicos com sua saúde. Com isso, muitos
usuários ignoram os potenciais riscos aos quais se submetem ao
consumir estes medicamentos (RIBEIRO; BINSFELD, 2013, p.5).
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Vários são os problemas e que necessitam de investigação para elucidação de
tais perguntas. Dúvidas essas que não podem ficar sem respostas, pois mediante aos
problemas que podem causar tornam-se relevantes para a garantia da saúde de toda
a população.
Melhorias precisam ser empregadas e devem ir além do escopo da indústria
farmacêutica, com programas voltados aos usuários que também eliminam resíduos,
enfim, também são sujeitos e precisam ocupar o seu espaço como responsabilidade
que é compartilhada.
Apesar do mecanismo regulatório no Brasil ainda ser fragmentado e pouco
específico para o descarte de medicamentos vencidos e não utilizados, percebe-se
uma clara preocupação das autoridades sanitárias e ambientais quanto ao problema
do descarte inadequado dos medicamentos.
O tema descarte de medicamentos está na agenda do Congresso Nacional
(CN) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o que leva a crer que
em breve haverá uma norma mais especifica que regulará o descarte de
medicamentos no Brasil, incluído toda a cadeia produtiva.
Esse problema, contudo, não será resolvido apenas por uma regulamentação
mais específica, mas, também, com a formação de profissionais, além de programas
de orientação para a população sobre como dispor corretamente os resíduos de
medicamentos.
Um caminho para solucionar a questão do descarte de medicamentos é o
aprimoramento do marco regulatório, exercício do bom-senso, aliado com a educação,
treinamento dos profissionais de saúde e o adequado esclarecimento da população.
A tomada de medidas no contexto da biossegurança, aliando economia de
recursos, preservação do meio ambiente, ética e responsabilidade poderão garantir
mais qualidade de vida no presente e um futuro mais saudável para as próximas
gerações(RIBEIRO; BINSFELD, 2013).

2.3 LOGÍSTICA REVERSA RELACIONADA AO DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Quando sobram medicamentos nas prateleiras dos hospitais, maiores são as
probabilidades de se tornarem resíduos farmacológicos, por perderem o prazo de
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validade e não serem utilizados pelos pacientes, que estão internados e que fazem
inúmeras terapias farmacológicas.
Quando se fala em Logística Reversa (LR), no descarte de medicamentos,
torna-se relevante, num primeiro momento, discutir o conceito de LR e, também,
entender a sua importância e o seu contexto relacionado à aérea de saúde.
A LR não é algo novo, a reciclagem de papel, metal e plástico, é um processo
que já é realizado há décadas. A crescente preocupação com o meio ambiente, assim
como ações de reutilização, são temas considerados atuais e de relevância.
A oportunidade, de se reaproveitar, faz parte do conceito da LR, sendo, nos
últimos anos, assunto de interesse por todos que de alguma forma se inserem nesse
ciclo.
A logística reversa pode ser definida como parte do processo da
cadeia de suprimento que programa, planeja e controla, de maneira
eficaz, o estoque de bens, informações, serviços e o fluxo reverso e
direto entre produtor e consumidor. Essa logística tem o propósito de
atender as necessidades dos clientes e almeja mover o produto da
destinação final para o retorno ao ciclo dos negócios.(OLIVEIRA;
BANASZESKI, 2020, p.37).

Pode ser considerado um tema associado ao desenvolvimento social e
econômico de um País. Caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos, e
meios, para restituir os resíduos sólidos ao setor organizacional. “O objetivo é um
reaproveitamento em seu ciclo, ou em outros ciclos da produção, e um destino final,
ambientalmente adequado, para esses resíduos”. (OLIVEIRA; BANASZESKI, 2020,
p.37).
Tema esse de grande impacto devido ao aumento de produção de resíduos
gerados pelo crescente consumo da utilização de fármacos nos dias atuais e que, por
inúmeras razões, acabam sobrando e sendo, também, descartados de forma errônea.
Conforme já destacado anteriormente nesta dissertação, a Lei que ampara
esse conceito é a de nº 12.305, de 2010, sendo a legislação que representa o marco
legal sobre gerenciamento de resíduos na sociedade brasileira.
Com a aplicação do conceito dos 3Rs (Redução, Reutilização e Reciclagem),
da PNRS, é possível reduzir os possíveis efeitos gerados pelos diversos desperdícios
evidenciados e que estão relacionados à esse conceito.
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Historicamente, em 1999, a OMS publicou diretrizes para o destino adequado
desses produtos. O Brasil conta, com a regulamentação da ANVISA, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e do Conselho do Meio Ambiente (CONAMA),
que definem e gerenciam as boas práticas relacionadas ao gerenciamento de
resíduos, dos serviços de saúde e de medicamentos.
Em 2013, foi realizado uma publicação pelo MMA para realizar um acordo com
a Indústria Farmacêutica. Esse acordo denominado de Logística Reversa (LR), partiuse de discussões como a questão, por exemplo, das responsabilidades de cada
sujeito envolvido com o processo de produção e consumo de medicamentos.
Em 2018, o Governo Federal, para contribuir com essas discussões, publicou
uma minuta de decreto que regulamentou a LR de medicamentos no Brasil. De acordo
com esse documento, os consumidores também respondem pelo adequado descarte
de medicamentos, e ,também, os comerciantes, através de controle de farmácias e
drogarias que devem dispor de recipientes coletores para que os consumidores
possam descartar os resíduos gerados.
Nessa logística, os distribuidores, são responsáveis pelas coletas dos
recipientes, com os medicamentos descartados, e devem encaminhar ao destino
correto.
Essa divisão de responsabilidade, nem sempre, se trava de forma alinhada e
congruente, trazendo, muitas vezes, lacunas e obstáculos inerentes ao processo que
é compartilhado, além dos custos que se inserem na temática.
A falta de conhecimento da população em geral sobre o assunto e as suas
reponsabilidades acaba dificultando o avanço do conceito no País. Para que as
definições se tornem aplicáveis e aderentes há a devida necessidade de maior
divulgação e melhor conscientização de todos que fazem parte dessa logística como
um todo.
Os medicamentos são essenciais para garantia de bem estar social e cura de
muitas doenças que são diagnosticadas e que se mantêm estáveis com o suporte
farmacológico.
Sem eles, a qualidade de vida se torna prejudicada e a probabilidade de cura
e bem estar social torna-se limitada. Não se pode negar que esses produtos trazem
grandes benefícios, porém, a forma de uso, como se observa nos dias atuais, com um
crescente consumo, muitas vezes descontrolado, e sem adequado acompanhamento
médico ou farmacêutico, tem gerado grandes preocupações, seja no aspecto de
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eficácia clínica e, também, no impacto que esses fármacos trazem ao meio ambiente,
quando dispostos de forma não conforme e sem os devidos tratamentos.
Os medicamentos são oferecidos pela indústria farmacêutica de uma forma
nunca visto antes, ou seja, muitos são os produtos disponibilizados para os
consumidores. Esse fato, que por um lado trás uma sensação de segurança, ao dispor
de muitos produtos para diversas doenças, por outro,trás grandes preocupações, uma
vez que são classificadas como substâncias químicas, caso não sejam utilizadas de
forma adequada, podem trazer sérios problemas para a saúde de quem os consome,
como, por exemplo, intoxicações medicamentosas e até óbitos.
Também, como o acesso aos medicamentos nos dias de hoje são mais
facilitados e, muitas vezes, estimulados por quem os vendem, a quantidade de
medicamentos que ficam acumulados nas residências são enormes, podendo trazer
mais riscos aos consumidores e, também, ao meio ambiente.
Alocados nas residências, esses produtos, muitas vezes, não têm o adequado
controle condizente e direcionado para a manutenção da qualidade e garantia da
eficácia terapêutica.
Também, nesse formato, dificilmente, após findado o período de validade,
serão descartados de forma correta, muitas das vezes, sendo eliminados através das
pias e vasos sanitários e que acabam se acumulando em águas e solos que estão
sujeitos ao contato com a rede de esgoto doméstica.
Em relação a Indústria Farmacêutica disponibiliza um grande arsenal
terapêutico. Porém, também, favorece problemas associados ao aspecto ambiental,
gerando preocupação das agências reguladoras em nível mundial.
Em relação à eliminação dos fármacos, basicamente, são eliminados, pelo
descarte ou então, através do metabolismo e excreção. Ambos, podem alcançar o
lençol freático , e, também, águas superficiais, conforme destacado na figura 5.
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Figura 5 -Locais descarte de medicamentos

Fonte: Rota de exposição ambiental e contaminação da água (ONU, 2020)

Nas ETE’s (Estações de Tratamento de Esgoto) existem destinos
possíveis para os tratamentos de resíduos de medicamentos: (1) ele
pode ser biodegradável, ou seja, convertido a gás carbônico e água;
(2) pode passar por algum processo metabólico ou ser degradado
parcialmente e (3) pode ser persistente. (OLIVEIRA; BANASZESKI,
2020, p.35).
As bactérias existentes em ambientes contaminados pelo descarte de
medicamentos podem adquirir resistência às substâncias,
considerando que estes organismos possuem material genético com
capacidade de alta mutação. Contudo, a contaminação humana e dos
animais, pelos resíduos, ocorre por via respiratória, cutânea e oral;
cabe destacar que os animais também são fontes de alimento do
homem. (OLIVEIRA; BANASZESKI, 2020, p.35).

Os problemas devido a essas condições são inúmeros, e precisam ser discutidos
de forma coerente para que os efeitos indesejáveis não se sobreponham aos efeitos
benéficos, e, por essas razões, o adequado descarte e outras políticas associadas
são importantes.
De acordo com a figura 6 exposta abaixo, várias são as rotas de possível
contaminação ocasionado pelos medicamentos ao meio ambiente e que podem
retornar ao consumo humano, por exemplo, através do consumo de água e, dessa
forma, trazer malefícios ao organismo humano.
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Figura 6 -Locais descarte de medicamentos

Fonte: Rota de exposição ambiental e contaminação da água (ONU, 2020)

Como o prório nome explica, reverter, para os que produziram, comercializaram
e consumiram, as responsabilidades do adequado tratamento ou reaproveitamento
dos medicamentos que não foram utilizados, faz parte da essência da lógica do fluxo
da Logística Reversa (LR).
Todos devem se indagar em qual lugar se enquadram, em todo esse ciclo, e
quais as ações que podem ser realizadas para contribuir com essa realidade que nos
é apresentada: descartar medicamento de forma adequada; consumir racionalmente
os fármacos; controlar os resíduos; educar os que não compreendem o problema;
incentivar projetos; criar leis mais aplicáveis; estimular o compartilhamento, enfim,
ações não faltam, o que realmente é frágil é a vontade e agir, não se pode manter-se
inerte frente ao que se argumentou e defendeu-se até aqui.
Por essas razões, tornar-se agentes ativos na resolução desse impasse tornase primordial para que ações positivas possas se tornar realidade mediante ao que se
observa nos dias atuais.
A responsabilidade precisa ser compartilhada em todas as esferas sejam elas
públicas ou privadas, coletivas ou individuais, físicas ou jurídicas, empresariais ou
pessoais, enfim, todos, que de alguma forma podem contribuir para que resultados
mais assertivos possam estar destacados dentro desse contexto exposto.
2.4 EXPERIÊNCIAS EM CURITIBA, OUTROS ESTADOS E PAÍSES
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Curitiba é a capital do Estado do Paraná, localizada na região sul do Brasil, a
934 metros de altitude no Primeiro Planalto Paranaense, sendo o município mais
populoso do Paraná e da região Sul.
Desde a década de 70, Curitiba vem se destacando no tema Sustentabilidade,
sendo considerada uma cidade modelo e Capital Ecológica. Porém, existem aspectos
contraditórios e que mostram que ainda existem problemas sérios, que não estão
resolvidos tais como: poluição do ar, degradação de cursos hídricos e problemas
sociais, e que melhorias precisam ser adotadas, assim como em outras cidades que
se deparam com problemas ambientais (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA,
2020).
Figura 7- Foto ilustrativa da cidade de Curitiba/PR

Fonte: Curitiba/PR – (Pinterest, 2020)

Muito se tem falado sobre Sustentabilidade nos últimos anos, tema esse de
grande relevância. Porém, na prática, observa-se que existem muitos obstáculos a
serem superados para que a realidade esteja em conformidade com o discurso,
observando os parâmetros estabelecidos, para que as práticas sejam consideradas
sustentáveis, de acordo com a teoria sobre o referido tema.
Direcionando ao ambiente hospitalar a seguinte indagação é imposta: Mas
afinal, os hospitais estão preocupados e estão realizando práticas mais sustentáveis
nas suas rotinas de trabalho?
De acordo com Furukawa et al. (2016), o tema Sustentabilidade é relevante
dentro do contexto hospitalar, pois essa é uma área que gera muitos resíduos e que
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podem impactar muito no ambiente, tendo como conseqüência sérios problemas de
saúde para a população.
Através de investigação da Sustentabilidade, Furukawa et al. (2016), em um
processo de medicação, em instituição beneficente, tendo como referencial o
profissional de enfermagem, realizaram um estudo com essa temática.
Verificaram que ainda é baixo o conhecimento dos profissionais que exercem
atividade em ambiente hospitalar, a respeito do tema sustentabilidade e que muito
ainda precisa ser realizado para garantir que os hospitais estejam de acordo com as
novas exigências de mercado, e com direcionamento mais assertivo em relação ao
que vem se apresentando dentro desse contexto.
A título de exemplo, a Federação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais
Beneficentes do estado do Paraná (FEMIPA), em 2019, lançou um Manual de
Sustentabilidade para o setor hospitalar.
Nesse documento é possível evidenciar sugestões de projetos financeiros,
sociais e de ações que tornam a gestão e a atuação dessas instituições mais
sustentáveis, sendo eles:
a) Construção de estação de tratamento de efluente;
b) Aquecimento por energia solar;
c) Compostagem e horta orgânica e
d) Captação de óleo de cozinha.
De acordo com esse manual, sustentabilidade é um tema que já é discutido no
mundo há 25 anos, no entanto, pouco debatido e aplicado no ambiente hospitalar.
Nesse documento fica claro que as Diretrizes da Sustentabilidade devem estar
definidas na política da organização, em seu planejamento estratégico, e ter
envolvimento direto da alta direção, com políticas, diretrizes e ações que irão norteálas e que são consideradas relevantes.
Também sugerem que, aos novos aderentes que se integrem ao Pacto Global
da ONU, assumindo compromissos com o Free Mercury (hospital livre de mercúrio),
política de não se relacionar com fornecedores ou ter parceiros que pratiquem trabalho
escravo ou infantil e adotar os indicadores de sustentabilidade padronizados pela
Global ReportingInitiative (GRI) ou pelo Instituto Ethos.
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Esse manual evidencia que colocar em prática ações de desenvolvimento
sustentável torna-se necessário e para tanto, sugerem a criação de um Comitê de
Sustentabilidade e que seja composta por colaboradores do próprio hospital e que
seja realizado um diagnóstico da percepção ambiental além da criação de um plano
de ação com indicadores e mensuração de resultados. Citam algumas campanhas
que já estão sendo praticadas em hospitais da região conforme ilustrado na Figura 8
(FEMIPA, 2019).Campanhas relacionadas à Sustentabilidade em Ambiente Hospitalar
na cidade de Curitiba – PR:
Figura 8- Manual de sustentabilidade FEMIPA

Fonte: FEMIPA (2019)

Como exemplo de ações sustentáveis, conforme ilustrado na figura 8, pode-se
destacar o do Hospital Municipal de Araucária, da Região Metropolitana de Curitiba
(RMC), que com a aplicação de práticas mais sustentáveis tem alcançado resultados
importantes como a redução de 6% da energia elétrica e 3% no consumo de água,
mostrando ser uma instituição que tem atividades para estimular práticas mais
sustentáveis.
Outro exemplo é a do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, que foi o
responsável pela implantação do primeiro Programa de Humanização da instituição
em 1980, e outro programa de sucesso denominado Programa Cores, direcionado
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aos funcionários, que podem participar de programas de relaxamento e coral, por
exemplo.
Já no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, um grande avanço foi à utilização
de tecnologia de alta eficiência da célula a combustível com geração de energia
elétrica a partir de gás natural com redução de poluentes, sendo o calor produzido
utilizado para esquentar água que é utilizada pelo próprio hospital.
Por fim, como exemplo, no Hospital Bom Jesus, de Ponta Grossa, que também
pertence ao estado do Paraná, o trabalho é mais voltado à humanização com
aplicação de projetos como o Dia da Beleza, Dia de Festa, Anjo da Guarda, Musiarte,
Contação de História, Colaborador Destaque do Ano, Dia do Profissional, ONG SOS
Alegria e Sua Empresa com Saúde.
Tais exemplos refletem a busca pela prática de ações de Sustentabilidade e
que vem de encontro com o que é exposto pela teoria do conceito de sustentabilidade
de uma forma geral (FEMIPA, 2019).
Relacionando com outro estado, em estudo de caso realizado no município de
Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, fica evidente que o descarte inadequado de
medicamentos vencidos ou fora de uso é preocupante.
Nos dias atuais o consumo de medicamentos é enorme e os desperdícios
também acompanham esse panorama que vem preocupando os estudiosos e
ambientalistas, e que acaba impactando diretamente na saúde pública da população.
É crescente a preocupação com a maneira com as quais os medicamentos
vencidos e suas sobras estão sendo descartados pelo consumidor final, pois também
são considerados resíduos de serviço de saúde.
O Brasil está entre os dez países que mais consomem medicamentos no mundo
e que isso se deve a vários fatores como, por exemplo, o hábito da automedicação e
a facilidade em adquirir os medicamentos (GUERRIERI; HENKES, 2017).
Além do mais, os hábitos inadequados do descarte de medicamentos geram
resíduos perigosos para a saúde, pois produzem produtos que contaminam o solo e
a água. A referida pesquisa no município do Rio das Ostras buscou responder a um
questionamento muito importante sobre o tema descarte de medicamentos: “De que
forma são descartados os medicamentos vencidos no município de Rio das Ostras
(RJ)?” (GUERRIERI; HENKES, 2017, p. 567).
Como resposta a esse questionamento Guerrieri e Henkes (2017) afirmam que
é de responsabilidade de toda a sociedade o enfrentamento do problema apresentado
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e que todos devem cooperar para que se possam atingir metas ambientais relevantes,
que acompanham fases desde a sua produção dos medicamentos até o seu consumo
e destinação final.
Preocupação que não se revela somente nos dias atuais, já em 1999, a
Organização Mundial da Saúde (OMS), publicou diretrizes sobre manejo seguro de
fármacos, denominada Guidelines for Safe Disposal of UnWanted Pharmaceuticals in
and After Emergencies, política de gerenciamento e destinação final de medicamentos
em situações de emergência.
Esse documento apresenta orientações sobre as formas de realizar descarte
seguro de produtos farmacêuticos inutilizáveis em emergências, em países onde a
assistência e aconselhamento podem não estar disponíveis.
Destinado a autoridades de países em condições de emergência, com o
objetivo de implantação de uma política de gerenciamento e destinação final de
medicamentos de forma correta, oriundos de doações humanitárias, esse documento
aborda temas para prevenção de resíduos de doações farmacêuticas e os vários
métodos para descarte seguro de produtos farmacêuticos e custos relacionados.
Os métodos de descarte abordados são: retorno à indústria, disposição em
aterro (quando o resíduo for encapsulado ou inativado), em aterro sanitário com
proteção ao aquífero, incineração em contêineres fechados,e decomposição química.
(WHO, 1999).
Paralelamente, o Estado de Washington possui dois programas que foram
implantados para melhorar o panorama referente às sobras de fármacos sendo eles:
Pharmaceuticals from House Holds: are Turn Mechanism- PHARM e o Secure
Medicine Return, ambos com o objetivo de promover o recolhimento de 64
medicamentos vencidos ou não utilizados por consumidores domésticos. Os
programas são financiados pela Indústria Farmacêutica e não dependem de recursos
governamentais.
Voltando a realidade brasileira a Lei de nº 17.211/2012, que dispõe sobre a
responsabilidade da destinação dos seus medicamentos em desuso no estado do
Paraná, em seu Art. 1º diz que:
Art. 1. Todo o resíduo de medicamentos contendo produtos
hormonais,
anti-microbianos,
citostáticos,
anti-neoplásicos,
imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores, anti-retrovirais,
anti -inflamatórios, corticóides e seus derivados, em especial, e todos
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os demais medicamentos de uso humano ou veterinário, deverá ter
seu descarte e destinação final conforme a presente Lei. (BRASIL,
2012, p.1).

Já o Art. 3º enfatiza que:
Os estabelecimentos que comercializam ou distribuem os produtos
mencionados no art. 1º desta Lei, incluindo nesse rol as drogarias,
farmácias, farmácias de manipulação, farmácias veterinárias e lojas
de produtos animais, serviços públicos de saúde, OS HOSPITAIS, as
clínicas e os consultórios médicos ou odontológicos que
comercializarem ou distribuírem medicamentos ou produtos
relacionados no art. 1º, os laboratórios de exames clínicos e qualquer
outro estabelecimento que comercialize ou distribua medicamentos,
mesmo que seja de forma gratuita, como a distribuição de amostras
grátis, ficam obrigados a aceitar a devolução das unidades usadas,
vencidas ou inservíveis, cujas características sejam similares àquelas
comercializadas ou distribuídas por estes estabelecimentos. (BRASIL,
2012,p.1, grifo nosso).

Desta forma, fica evidente que existem medidas legais para melhor
enfrentamento desta questão, que dispomos de obrigações para descarte de
medicamentos em várias modalidades de serviço de saúde, não podendo essas
instituições, portanto, se eximirem de suas responsabilidades frente ao problema.
Fica claro, que é grande a preocupação dos profissionais de saúde como
também o departamento de saúde do governo, que tem custo elevado para comprar
medicamentos, definindo-se como desafio a ser superado na cadeia de suprimento
farmacológico,evitando perdas.
Em outro exemplo, na Itália há um programa regulamentado desde 1993 que
recolhe medicamentos vencidos e que é de responsabilidade da instituição
denominada Associazione Indennizzo Resi (AssInde) que revertem para créditos
financeiros as farmácias e distribuidores aderentes ao programa e sendo financiada
pela indústria farmacêutica e amparado pelo Decreto de nº254/2003.
Em outro panorama, as farmácias britânicas recebem os produtos vencidos e
encaminham para seu tratamento adequado e o custo é assumido pelo governo que
apoia e incentiva práticas mais sustentáveis.
Através do programa Only Order Whaty ou Need, mantido pela companhia
britânica Medicine Waste, na qual os gastos com os tratamentos dos resíduos são
divulgados,assim como o desperdício financeiro que poderia ser evitado, se menos
resíduos fossem formados, também se destaca.
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Os recursos poderiam ser destinados a outras campanhas mais importantes
como, por exemplo, tratamento de câncer e doenças sérias como o Mal de Alzheimer.
Na Espanha, destaca-se a Lei nº 11/1997 que determina o compartilhamento
da responsabilidade de todos os envolvidos no ciclo de medicamentos, desde os
fabricantes, os que comercializam os produtos farmacológicos até os consumidores,
enfim, todos que de alguma forma se relacionam e desfrutam dos benefícios dessas
substâncias químicas e que devem, portanto, compartilhar das responsabilidades dos
efeitos e consequências que envolvem esse contexto, especialmente uma vez que o
consumo de medicamento tem crescido consideravelmente com previsão de um maior
aumento.
O fracionamento torna-se uma saída interessante ao enfrentamento da
problemática, ou seja, fracionar os medicamentos em quantidades que serão
realmente consumidas sendo uma alternativa mais coerente e sustentável.
Programas, plataformas e sites educacionais com práticas da educação
ambiental, tornam-se ações também sustentáveis. Pode-se citar como exemplo,o
“Website Educativa”, que permite a criação de cidades virtuais,nas quais os usuários
resolvem os desafios considerando o ciclo de vida dos resíduos sólidos, que inclui os
medicamentos.
Na França através do Decreto nº 92-377/1992 obriga a correta destinação dos
resíduos domiciliares das embalagens dos produtos industrializados, incluindo os
medicamentos.
Pode-se citar que a Alemanha foi o primeiro país a combater os problemas
relacionados aos resíduos sólidos e gestão segura, e que desde 1986 apoia práticas
que minimizam a eliminação de resíduos.
No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) apresenta como
diretrizes importantes à promoção do uso racional de medicamentos e o acesso da
população aos medicamentos essenciais e que a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) é atuante para o controle dos riscos à saúde decorrente do uso
inadequado de medicamentos.
Nota-se, que outros países também enfrentam situações semelhantes e que
são verificadas no Brasil, e que várias iniciativas são implantadas para solucionar o
problema, evidenciando o quanto a questão é relevante.
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Porém, no Brasil, verifica-se atraso nas soluções desse problema, pois nem
sequer o fracionamento, que em outros países já é uma realidade, não conta com uma
prática adequada e aplicada.
Entende-se que seria necessário a criação de um projeto de lei que estimulasse
os hospitais a compartilharem suas sobras de medicamento entre as instituições e a
se conectarem de forma mais eficaz para um melhor aproveitamento dos fármacos
que se encontram parado e sem utilização, antes que vençam, além de estímulos para
criação de ferramentas de controle para garantir maior assertividade no controle de
medicamentos sem previsão de uso no estoque, em diversos hospitais (LIMA;
JUNIOR; LUNA, 2018).
Mediante aos fatos apresentados investir em políticas públicas, educação
ambiental e investimentos em projetos e tecnologias podem ser considerados o TRIPÉ
para a resolutividade da questão abordada.
Assim sendo, de forma complementar e agregada é, também, de
responsabilidade do Poder Público conservar e proteger o Meio Ambiente, e o próprio
Estado pode fornecer a base para e educação ambiental e fazer que essa ação se
propague para todas as esferas do governo e para todas as instituições sob sua
responsabilidade. Considera-se necessário que Estado, Empresas e Sociedade,
colaborem para viabilizar as mudanças e programar ações mais concretas, que
tragam resultados para diminuir os efeitos que os medicamentos trazem ao meio
ambiente e para a saúde pública.
Portanto, com a união e trabalho em conjunto, de todos, pode-se alcançar
resultados mais assertivos e condizentes à realidade que é apresentada, distribuindose, de forma justa e condizente, as responsabilidades para os que produzem,
consomem e descartam medicamentos, trazendo benefícios tanto para o meio
ambiente quanto para a saúde de uma forma geral.
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3 METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, observacional, com técnicas de
amostragem não probabilísticas, na qual foram investigados hospitais da Região
Metropolitana de Curitiba (RMC), no sentido de saber como esses estabelecimentos
de saúde estão lidando com a problemática envolvendo medicamentos sem previsão
de uso (MSPU), e quais as formas de enfrentamento em relação aos medicamentos
que não estão sendo mais utilizados.
Quanto à natureza trata-se de uma pesquisa com abordagem teórico-prático,
na qual o objetivo é gerar conhecimento para ações de forma aplicada, com enfoque
na busca de soluções de problemas específicos que envolvem a realidade e
interesses coletivos, ou seja, propor soluções para problemas detectados em
ambiente hospitalar, conduzida a uma pesquisa de causas e consequências, de
geração de medicamentos que estão sem uso e propor melhorias de controle e troca
dentro de um contexto hospitalar.
Os medicamentos classificados como MSPU são definidos como aqueles que
ainda podem ser reaproveitados na rotina do dia a dia do hospital. Essa definição
tornou-se necessária para facilitar a compreensão da dinâmica do processo, e de
todas as discussões impostas, além do mais, pela necessidade de classificação uma
vez que não foram encontrados termos técnicos relacionados ao assunto exposto.
O estoque MSPU refere-se aos medicamentos que não estão sendo
manipulados, fracionados, separados, etiquetados e encaminhados aos pacientes, ou
seja, não estão sendo utilizados na rotina de dispensação, dos que necessitam do
tratamento farmacológico, nos hospitais, mas que ainda pertencem ao quantitativo do
estoque e que não estão sendo entregues aos pacientes.
Delimitou-se, como amostragem inicial, 32 hospitais da RMC, abrangendo 114
profissionais. Nessa etapa inicial foram explicados, ao conjunto delimitado, os
objetivos da pesquisa, as investigações propostas e o que se pretendia com o estudo.
Realizou-se um fluxograma, conforme ilustrado na figura 9 destacada, para
melhor visualização, identificação e entendimento das etapas seguidas, desde a
delimitação da amostragem inicial alcançada, etapa de validação e hospitais
aderentes ao final dessa etapa.
Nesta dissertação, foi optado efetuar-se com uma Validação da Pesquisa (VP),
no intuito de verificar e confirmar alguns parâmetros importantes e, também, dar um
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melhor direcionamento aos questionamentos que se seguiriam, evitando possíveis
vieses não vislumbrados e que poderiam comprometer o bom andamento da
pesquisa. Também, para investigar se o intuito da pesquisa estava condizente com a
problemática enfrentada e descartar possibilidade de se tratar de apenas de um
problema pontual.
Essa etapa, também foi importante para medir o perfil dos profissionais que
poderiam contribuir com a investigação e, a partir dos resultados, planejar possíveis
estratégias de condução de pesquisa, direcionando para um melhor enfrentamento
das informações que seriam relevantes de serem expostas e discutidas obtendo-se,
desta forma, dados mais confiáveis.
Foi definida para a VP uma pergunta estratégica, definida pela autora da
pesquisa, na qual foi enviada, via e-mail, aos que aceitaram continuar com as análises
e contribuir para a elucidação da investigação.
A seleção e organização das respostas foram realizadas conforme ordem de
envio para o e-mail definido pela pesquisadora. Para essa fase ocorreu uma tratativa
de correção do entendimento da definição do termo “troca” na pergunta, que será
exposta posteriormente, que para alguns participantes tinha caráter de ação na
prescrição eletrônica médica. Após as devidas correções e ajustes aos
entendimentos, a ordem da resposta foi estabelecida de forma mais coerente ao que
se pretendia.
Para essa abordagem, 16 hospitais foram aderentes e catalogados para a
validação e garantia do tema estudado. Esses elementos contribuíram de forma
significativa para informações ao questionamento da pesquisa.A escolha dos hospitais
convergiu para instituições que enfrentavam a mesma problemática exposta e que
puderam colaborar para o desenvolvimento da presente pesquisa.
No final foram delimitados 6 hospitais para responderem ao questionário, e
contribuir com as discussões dos dados. O grupo definido por meio das respostas dos
questionários no estudo apresentou, na grande maioria, o profissional farmacêutico,
com exceção de um caso que se tratou de auxiliar administrativo, como sendo o ator
principal na execução da realização da troca de medicamentos em rede hospitalar.
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Figura 9- Fluxograma de Estratégia da Pesquisa

Amostragem inicial: 32 Hospitais da Região Metropolitana de Curitiba - RMC
(Representando 114 Profissionais)

• Abordagem inicial com exposição da pesquisa - grupo "on line" de profissionais,
além de contatos diretos com o público-alvo.
• Envio de dados relevantes aos questionamentos dos profissionais na captação para
participação dos interessados e aderentes.
• Investigação dos hospitais que se mostraram serem possíveis aderentes da
pesquisa.
• Cadastramento de profissionais voluntários que decidiram contribuir.

Etapa Validação da Pesquisa: 16 Hospitais Região Metropolitana de Curitiba RMC
(Representando 16 profissionais)

• Entendimento da problemática.
• Confirmação do questionamento.
• Relevância do tema a ser pesquisado.
• Correções e ajustes para o seguimento da linha de investigação.
• Aderência final a pesquisa.

Definição final da pesquisa: 6 hospitais

• Investigação, categorização e heterogenecidade de complexidade hospitalar.

Fonte: Elaborada pela Autora (2019)
Nota: Estratégia aplicada na metodologia de pesquisa definida no estudo e utilizada para delimitação
dos hospitais investigados
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Para a fase da coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas
para obtenção de informações de profissionais que desenvolviam práticas de controle
e de manejo de medicamentos que estavam estocados e não estavam sendo
utilizados, para obtenção de dados que comprovassem a necessidade a ser atendida,
utilizando a técnica observação participante.
Como parte da entrevista foi entregue aos participantes um questionário de
pesquisa, para os aderentes, de forma que respondessem as perguntas a fim de
contribuir com dados relevantes da investigação delimitada e definida.
Nesse documento, foram realizadas três perguntas fechadas baseadas nos
objetivos específicos, delimitados na dissertação, para que fosse possível obter
respostas aos questionamentos da pesquisa de forma mais direcionada, evitando
vieses e desvios aos questionamentos.
Por fim, estabeleceu-se uma questão de cunho mais aberta para constituir-se
de informações não vislumbradas na investigação e delimitadas nas perguntas
fechadas e, também, para estimular a participação dos hospitais que aceitaram
colaborar.
As escolhas das perguntas foram definidas para estimular a cooperação, para
propiciar comentários e também deixar o respondente mais à vontade, para a
exposição de pontos importantes não vislumbrados pelo pesquisador, cobrindo
informações relevantes, e para também estimular a maior participação e obtenção das
melhores respostas, conforme Anexo A.
Para embasar a discussão, relacionada à investigação das causas e
consequências de surgimento dos MSPU foi definida, como estratégia, uma
CATEGORIZAÇÃO DE ANÁLISE, conforme demonstrado no Quadro 5 destacado,
dados obtidos pela aplicação das respostas dos questionários, e que foram
denominados como Quadro Dimensional de Causas e Consequências de MSPU.
Quadro 5 - Estrutura definida na catalogação dos dados encontrados nos questionários da pesquisa
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
CATEGORIAS PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS
• Similaridades
• Diferenças
MSPU
• Gestão
• Dificuldades
Fonte: Elaborado pela Autora (2019)
Nota: Estratégia aplicada na metodologia de discussão de dados
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Essas categorias foram definidas para facilitar o registro, analogias,
discussões, entendimentos e, também, vislumbrar os aspectos mais relevantes,
conforme respostas apresentadas.
Na Categoria “Similaridades”foram definidos os pontos em comum da
problematização, ou seja, com características, estado ou natureza do que é similar,
encontrados nos respectivos hospitais. O que ocorre de maneira similar nas respostas
dos questionários, e que estão presentes concomitantemente entre as instituições.
Na Categoria “Diferenças” foram definidos os aspectos relacionados que não
surgem com tanta frequência entre os hospitais, que se distingue, quando
comparados, e que evidenciam de forma mais singular e individual, as particularidades
dos problemas enfrentados quando se refere as causas de surgimento dos MSPU.
Optou-se em realizar essas duas análises citadas, para que fosse possível
identificar quais são os pontos em comum que se identificam nas investigações e
quais os pontos que se diferem, para possibilidade de melhor fragmentação e análise
dos dados encontrados, assim como identificar se os problemas encontrados são
uniformes ou não dentro do escopo delimitado da presente pesquisa.
Seguindo-se, na Categoria “Gestão”, delimitou-se para a investigação da forma
como os estabelecimentos hospitalares estão gerenciando os MSPU, quais são os
processos, as práticas, as ações, as metodologias, os fluxos envolvidos e como são
aplicados na rotina de trabalho.
E, por fim, na Categoria “Dificuldades” referem-se a todas as problemáticas
envolvidas para o surgimento de MSPU, que são evidenciadas, e que podem
contribuir para as elucidações e entendimentos dos desafios a serem enfrentados por
todos os envolvidos, e que estão de alguma forma inserida nas dinâmicas dos
processos.
Para compor o parâmetro de analogia entre os hospitais respondentes optouse por uma estratégia de classificação, utilizando-se de letras do alfabeto brasileiro,
considerando-se as letras de A a F, totalizando os seis hospitais que responderam os
questionários.
Optou-se, por não expor os nomes dos profissionais, assim como das
instituições que foram investigadas, apresentando apenas por região geográfica,
como os geradores das informações pertinentes aos dados coletados, para evitar
riscos de imagem, para os aderentes da pesquisa, sendo posteriormenterealizadas as
comparações e discussões conforme descrito no Quadro 6 destacado.
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Observou-se, desde o início da pesquisa, que o tema proposto é crítico e que
muitos profissionais têm receio em expor as suas respostas, pois poderiam estar
evidenciando

problemas

de

gestão,

com

riscos

de

imagem

tanto

dos

estabelecimentos hospitalares quanto dos profissionais participantes da pesquisa,
sendo esse motivo, portanto, o fator de limitação do número reduzido de hospitais que
optaram em seguir até o final na linha de investigação da pesquisa.
Quadro 6 - Estrutura definida de analogia

Fonte: Elaborado pela Autora (2019)
Nota: Formatação para analogia entre os hospitais investigados

Conforme ilustrado no quadro 6, as análises seguem essa sequência estrutural,
permitindo um maior dinamismo ao fluxo das investigações, e com um delineamento
de pesquisa mais organizada.
Desta forma, os hospitais pesquisados foram relacionados de alguma forma e,
assim sendo, possível realizar comparações entre os estabelecimentos, facilitando,
portanto, posteriores análises e discussão dos dados.
Dependendo do critério analisado e das respostas encontradas foram
estabelecidas correlações, sendo posteriormente, apresentadas conforme cada
segmento de análise dentro da CATEGORIZAÇÃO.
As perguntas dos questionários foram focadas na obtenção de informações que
pudessem colaborar com abordagens relevantes para melhor entendimento da
realidade que estava sendo observada, sobre os medicamentos estocados e que não
estão sendo utilizados.
Os dados foram posteriormente tabulados e mensurados para geração de
informações que foram usadas para embasarem as análises relacionadas e, por fim,
elaboração de propostas de soluções para melhoraria da logística farmacêutica em
nível hospitalar.
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As informações foram expostas em tabelas e os gráficos foram obtidos
utilizando o editor de planilhas “Microsoft Excel®” como ferramenta, sendo definida
como procedimento técnico-metodológico Análise de Conteúdo, para as observações
oriundas dos questionários aplicados aos profissionais. Posteriormente, foi
estabelecida a organização e a sistematização textual para melhor visualização,
definição e interpretação dos dados relevantes.
As categorias que basearam as respostas, fornecidas pelos participantes da
pesquisa, foram relacionadas mediante aos questionários entregues pelos
profissionais, que abrangeramos aspectos mais relevantes e que delimitaram para
pontos chaves no enfrentamento das respostas às perguntas realizadas.
Sob o ponto de vista da logística farmacêutica, a adequada reutilização dos
medicamentos estocados e sem previsão de uso (MSPU), pode ser uma das
alternativas que venha a contribuir para diminuir os custos inerentes ao processo de
controle, referente ao melhor aproveitamento dos medicamentos que não estão sendo
mais utilizados e que estão estocados.
Medicamentos

esses

que

surgem

devido

aos

inúmeros

problemas

encontrados, e que serão posteriormente apresentados e discutidos, a fim de ressaltar
a problemática existente e confrontadas na presente dissertação.
Posteriormente, seram apresentadas soluções pertinentes, viáveis de serem
aplicados nas rotinas hospitalares e que podem trazer benefícios reais aos que
identificam e enfrentam o problema.
Realizar permutas desses fármacos, torna-se uma possível solução e que,
também, será exposto para que o problema não fique somente no escopo da teoria e,
que, seja, pelo menos, apresentado soluções ao que se é observado.
Caso essas trocas sejam executadas de uma forma sistemática, mais lógica,
coerente e direcionada, poderá aproveitar os recursos utilizados na compra do
medicamento e minimizar a produção de resíduos farmacêuticos, diminuindo os
custos relacionados.
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3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Os instrumentos de coleta de dados assumidos neste trabalho estão descritos
no quadro 7 imposto:
Quadro 7- Instrumentos de coleta de dados
Descrever as CAUSAS de geração de estoque de medicamentos sem previsão de uso (MSPU)
em hospitais
As diversas causas que ocorrem e que decorrem da geração de medicamentos que ficam
estocados e sem previsão de uso foram listadas. Essas informações foram obtidas através do
preenchimento de dados, utilizando questionário com os seis hospitais participantes finais, que se
enquadravam e que aceitaram colaborar com a pesquisa. Sequencialmente, eles foram tabulados
e listados em formato denominado de “QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E
CONSEQUÊNCIAS DE MSPU”, para colaborar com a melhor visualização dos dados.
Posteriormente, os motivos foram organizados para melhor visualização e compreensão gráfica e
de forma sintética, através da utilização de ferramenta de gestão denominada ESPINHA DE
ISHIKAWA (KAORU ISHIKAWA, 1943) (UNISEPE, 2018). Assim, ficou mais evidente e visível aos
interessados identificar quais são as causas de geração de estoque sem previsão de uso (MSPU)
na rede hospitalar e suas consequências.
Investigar como é realizado o GERENCIAMENTO dos MSPU
Os controles internos para possíveis usos ou não dos medicamentos foram investigados através
de informações subtraídas dos questionários enviados aos hospitais. Esses dados foram expostos
juntamente ao “QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU”, descrito
como facilitador na visualização e compreensão das respostas. Posteriormente foi elaborado um
CICLO PDCA (WALTER ANDREW SHEWART) (ICAP, 2011) como proposta para gerenciamento
e melhorias gerenciais nos processos.
Descrever IMPACTOS ECONÔMICOS envolvidos ao processo
Foi realizado 1 (um) descritivo dos impactos econômicos gerados com a permanência destes
medicamentos no estoque da farmácia, que tiveram o prazo de validade vencido, do hospital que
optou em apresentar os dados, através de “CONTROLES INTERNOS” dos gastos executados no
estabelecimento e, também, com depoimento das dificuldades e o motivo de não poder colaborar
com dados de outro hospital, que à princípio tinha se prontificado em colaborar, totalizando 2
descrições.
Propor uma SOLUÇÃO mais sustentável para melhor gestão destes medicamentos sem
movimentação (MSPU) com proposta de melhoria no gerenciamento
Foram destacadas possíveis estratégias para solução do problema. Foi realizada análise dos dados
e apontamentos em pesquisas bibliográficas para propor melhor forma de expor os elementos, com
a “SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES” para uma possível elaboração de proposta de
programa apresentado em formato de “PLATAFORMA” que poderá ser desenvolvido, com a
colaboração de profissional de T.I, para viabilidade da proposta. Também, foi elaborado um Plano
Setorial de Ação de Controle de Estoque sem Uso (CEMSU), como indicador de gestão e
(DOCUMENTO PADRÃO) para aplicar nos hospitais para uniformizar os dados e registro dos
controles entre os estabelecimentos que geram os medicamentos sem previsão de uso.
Fonte: Elaborado pela Autora (2019)
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO
Para a etapa de Validação da Pesquisa (VP), uma única pergunta foi realizada
para os aderentes da pesquisa, conforme destacado na sequencia, juntamente com
os resultados encontrados conforme quadro exposto.
Cada hospital, que respondeu à pergunta foi representado por uma letra do
alfabeto brasileiro, devido aos dados dos nomes dos estabelecimentos, assim como
dos profissionais, estarem protegidos.
Pergunta da Validação:
1) Você tem ou não a prática de trocar medicamentos em seu local de
trabalho?
Quadro 8 - Validação da pesquisa referente aos hospitais investigados
ZONA
HOSPITAL
RESPOSTA
ALGUMA OBSERVAÇÃO. QUAL?
GEOGRÁFICA
Zona Oeste
Sim
A
SIM
Curitiba
“troca por validade”
Zona Oeste
B
SIM
Não
Curitiba
Zona Oeste
C
NÃO
Não
Curitiba
Zona Leste
D
NÃO
Não
Curitiba
Zona Central
Sim
E
SIM
Curitiba
“Raramente”
SJP
F
SIM
Não
G

SIM

H

SIM

I

SIM

J

SIM

K

NÃO

Zona Oeste
Curitiba
Zona Norte
Curitiba
Zona Oeste
Curitiba
Zona Central
Curitiba
Araucária

Não
Sim
Citou qual instituição realiza troca e que
“realizam doações também de
medicamentos quando próximos de
vencer, com autorização da Diretoria”
Sim
“Sempre realizam troca de medicamentos”
Sim
Relatou ser “comum trocar medicações
com outras instituições”
Não
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HOSPITAL

RESPOSTA

ZONA
GEOGRÁFICA

ALGUMA OBSERVAÇÃO. QUAL?

L

SIM

Tomazina

Sim
Relata ser “comum troca quando está
perto de vencimento, ou quando acaba e
não acham para compra e que é comum
um hospital ajudar outro”

M

SIM

Manoel Ribas

Não

N

SIM

O

SIM

P

NÃO

Zona Central
Curitiba
Zona Central
Curitiba
Campo largo
Curitiba

Não
Não
Não

Fonte: Elaborado pela Autora (2019)

De acordo com os dados apresentados no quadro 8, pode-se notar uma
coerência com o que se propõe o presente trabalho. A maioria, 12 (75%), dos 16
entrevistados (representados de A - P) afirmaram que realizavam troca de
medicamentos em sua rotina de trabalho, contra apenas 4 (25%) que não, validando,
portanto, ao que se propõe o presente trabalho.
Percebe-se, também, com as devidas análises das respostas, que há uma
tentativa de solução do problema, entre os profissionais, no intuito de não perder
fármacos por validade, realizando a ação de tentativa de permuta entre os hospitais.
Outro fato observado é que existe uma preocupação de informar a Diretoria
sobre a ação de doação dos medicamentos quando estão próximos de vencer e que
há, portanto, uma inquientação dos profissionais em não descartar os medicamentos
que estão próximos de vencer.
Também, pode-se perceber, pelas respostas, que além da troca de
medicamentos,existe a ação de doação quando os medicamentos não são mais
necessários na instituição, enquanto ainda não perderam a validade.
Esses fatos nos revelam que tentativas existem para minimizar possíveis
perdas. E, que essas ações não se restringem a apenas um único hospital e que há,
portanto, certa familiaridade na problemática dentro da rede hospitalar na Região
Metropolitana de Curitiba (RMC) e que, também, podem ser problemas que possam
estar ocorrendo em outras regiões, além da que foi analisada, e que, não foi objeto de
investigação nesta pesquisa, evidenciando o problema que pode não estar ocorrendo
apenas na esfera local mas, também, em outras.
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4.1 CAUSAS DA GERAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO DE USO
(MSPU) EM HOSPITAL
As principais causas de surgimento de MSPU são descritas no quadro 9, sendo
posteriormente relatadas e discutidas. Conforme explicado anteriormente, foi
realizado divisão das análises por categoria e que serão impostas a partir desse
parâmetro, sendo todas as considerações relevantes discutidas.
A primeira categoria analisada se refere ao fator SIMILARIDADE, e aspectos que
se conectam com essa discussão. Essa análise refere-se aos problemas frequentes
encontrados no contexto hospitalar e que são evidenciados nas instituições
pesquisadas para ocorrência de MSPU.
GERAÇÃO DE MSPU NOS HOSPITAIS INVESTIGADOS
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
Quadro 9-Fator Similaridade entre os hospitais pesquisados e que “gera” MSPU
SIMILARIDADE
COMPRA
ROTATIVIDADE PROFISSIONAL
A: C
SEM RELAÇÃO
A: D
SEM RELAÇÃO
A: E
COMPRA
SAZONALIDADE
A: F
COMPRA
B: C
CANCELAMENTO
B: D
CANCELAMENTO
COMPRA
B: E
DESPADRONIZAÇÃO
B: F
COMPRA
C: D
CANCELAMENTO
C: E
SEM RELAÇÃO
C: F
SAZONALIDADE
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Categorização dos pontos levantados na pesquisa - Primeira categoria analisada: o que os
hospitais apresentam em comum de problemas e que faz “gerir” MSPU
A:B - Analogia: entre o hospital A e B e assim por diante (A:C; A:D...C:F).
A: B
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Gráfico 1-Similaridade de fatores entre os hospitais investigados eque “gera” MSPU

SIMILARIDADE
COMPRA
CANCELAMENTO
DESPADRONIZAÇÃO
ROTATIVIDADE PROFISSIONAL
SAZONALIDADE
17%
42%

8%
8%

25%

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Pontos de similaridades na analogia

Conforme resultado da pesquisa, apresentado no quadro 9 e ilustrado no
gráfico 1, nota-se que o item COMPRA destaca-se quanto ao fator SIMILARIDADE
para o surgimento da geração de MSPU, entre as analogias realizadas, através dos
hospitais investigados.
Das 12 analogias confrontadas nesse segmento, 5 (42%) delas apresentaram
como resultado problema associado no processo de compra e que faz surgir maior
número de MSPU, nos hospitais confrontados.
Problemas relacionados ao processo de compra favorecem o surgimento dos
MSPU nas prateleiras dos estoques, nos hospitais, e que se destacam dos demais
itens encontrados como sendo não favoráveis e que aumentam a probabilidade de
perda por vencimento.
Outro aspecto que se revela nas comparações é o item CANCELAMENTO,
presente em 3 (25%) relações do total das análises geradas. Esse fator, também
merece a atenção dos gestores e deve ser acompanhada nas rotinas de dispensação
de medicamentos, que devem avaliar quais as razões de estarem sendo cancelados
os itens na prescrição médica, uma vez que é evidenciado com certa frequência na
entrega de medicamentos, dentro do contexto da área hospitalar.
As razões desses cancelamentos não foram motivo de investigação nesta
dissertação, porém, torna-se relevante uma discussão acerca do tema e melhor
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análise dos responsáveis envolvidos na problemática, para investigar, de forma mais
assertiva, o porquê de tantos itens estarem sendo cancelados nas prescrições
médicas, o que faz aumentar as probabilidades de perdas de medicamentos.
Quando se cancela produto da prescrição eletrônica aumenta a probabilidade
de sobra no estoque e, consequentemente, de se tornarem MSPU. Com a inativação
para a entrega ao paciente/cliente, o fármaco será devolvido ao quantitativo do
estoque ao setor responsável, e caso não se tenha o uso por outro atendimento de
prescrição poderá ocorrer, portanto, perda, caso não se tenha uma gestão adequada
de controle de MSPU.
Investir tempo e ações como treinamentos, por exemplo, podem minimizar a
geração de resíduos, oriundos de medicamentos que não foram utilizados na rotina
hospitalar e que, por outro lado, podem ter faltado à muitos pacientes de outros
hospitais, que necessitavam de terapias farmacológicas.
O setor de compras torna-se, portanto, um grande aliado ao confronto dos
problemas que se referem à geração de MSPU. Estimulando um maior contato entre
os setores que controlam os estoques e àqueles que compram os produtos, pode ser
considerada uma forma de minimizar perdas pelo fator compra.
Quando se tem o conhecimento compartilhado de problemas que venham a
aparecer no controle e gestão de estoque, entre os setores, as informações tornamse mais alinhadas e compreendidas, na direção de uma execução de pedido de
solicitação mais racional, coerente, assertivo e direcionado, para a demanda que é
solicitada pelos setores, que precisam manter estoques regulares e com padrões que
possam atender ao público alvo de cada hospital, evitando excessos, perdas, desvios,
contradições e outros problemas relacionados à gestão de estoque.
Em relação ao item CANCELAMENTO, conexões mais sólidas, entre os
profissionais prescritores, e os profissionais responsáveis pela dispensação dos
medicamentos aos pacientes, também, podem ser consideradas ações eficazes no
combate aos desperdício. Reuniões e discussões de cunho mais direcionado à
resolução do problema poderiam se tornar viáveis e trazer benefícios para reduzir
perdas, podendo ser ação enfatizada, por exemplo, pelo Serviço de Farmácia Clínica.
Desta forma, nota-se que os itens COMPRA e CANCELAMENTO são os
principais fatores que se destacam como sendo os maiores causadores da geração
de MSPU nos hospitais investigados, quando se compara à categoria FATOR
SIMILARIDADE.
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Evidencia-se, que é relevante para os gestores de uma empresa hospitalar
ações que venham a minimizar a produção de MSPU, e que serão contabilizados nos
custos financeiros da instituição.
Criar ferramentas que podem se tornar barreiras para evitar o surgimento de
MSPU, através de incentivos de utilização de indicadores, uso de documentos
padrões (sugeridos nesta dissertação) e melhor conexão entre os setores envolvidos,
poderão servir para gerar menos MSPU.
Também, como aplicação de técnicas de gestão de estoque mais adequadas e
controles mais eficientes, como cálculo de demanda a ser atendida, análise dos custos
envolvidos, quantidade mínima de compra, controle de estoque de segurança, análise
de estoque mínimo e máximo, inventários mais frequentes, cuidados na ordem de
dispensação, respeitando a regra “o primeiro que vence é o primeiro que sai”(PVPS),
custo médio, giro de estoque ou outras metodologias validadas.
Outros fatores, com menor evidência, também apareceram como sendo
possíveis causadores de geração de MSPU, sendo eles: despadronização,
rotatividade profissional e sazonalidade. Fatores esses essenciais de serem
identificados e relacionados nas análises de gestão, principalmente no tocante à
melhor gestão e que estejam relacionadas aos cuidados com MSPU.
Para evidenciar essas justificativas, das análises impostas, pode-se citar um
estudo publicado por Amarante, Rech e Siegloch (2017), realizado na região serrana
de Santa Catarina (SC), na qual verificou-se a existência de muitas deficiências no
gerenciamento de resíduos de medicamentos, considerada nas análises de área
hospitalar, especificamente nas partes de segregação e armazenamento dos
resíduos.
A falta de planejamento adequado destes produtos de serviços de saúde e a
falta de capacitações dos profissionais, assim como a inexistência de fiscalização são
considerados os principais fatores desse cenário na região sul do Brasil, evidenciando
que os problemas se somam quando não se tem estratégias adequadas e eficazes de
controle e melhor gestão no tocante aos medicamentos e que são, também,
defendidas nesta dissertação (AMARANTE; RECH; SIEGLOCH, 2017). Enfatiza-se
que investir em políticas públicas e estratégias de ações concretas podem corroborar
para minimizar esse problema atual. A execução de fiscalização e cobranças mais
assertivas, perante as gestões administrativas e demais responsáveis, são fatores que
podem contribuir com a redução de efeitos negativos. Sugere-se ainda acriação de
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Comissões internas de Sustentabilidade, acompanhamento com indicadores
(sugerido nesta dissertação), reuniões com principais lideranças em associações a
processos educacionais permanentes que estimulem uma gestão mais participativa,
de forma multilateral e que podem também contribuir para a solução do problema.
Através da pesquisa publicada por Olaniyi, Ogola e Tshitangano (2018),na
África do sul, pode-se ter uma referência que o desperdício com medicamentos não é
apenas um problema local do Brasil, e que outros estabelecimentos hospitalares
também se deparam com essa questão, tendo como parâmetros a determinação das
causas e dos custos dos medicamentos vencidos em farmácias hospitalares e
públicas. Ausência de política nacional para orientar a prática de gerenciamento de
resíduos foi identificada como problema, sendo várias as adversidades desde a
geração de resíduos até o descarte inadequado, assim como falta de diretrizes.
(OLANIYI; OGOLA; TSHITANGANO, 2018).A segunda categoria analisada se refere
ao fator DIFERENÇA, e aspectos que se conectam com essa discussão. Essa análise
refere-se aos problemas que não são similares, ou seja, problemas diferentes
encontrados no contexto hospitalar e que são evidenciados nas instituições
pesquisadas para ocorrência de MSPU.
GERAÇÃO DE MSPU NOS HOSPITAIS INVESTIGADOS
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
Quadro 10- Fator Diferença entre os hospitais pesquisados e que “gera” MSPU
DIFERENÇA
A: D
B: F
C: E

Alta de Pacientes /Sazonalidade
Falta Mercado Item/Rotatividade Prescritor
Sazonalidade/Rotatividade doPrescritor
Despadronização

Sem diferenças
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Segunda categoria analisada: o que os hospitais apresentam de distintos.

De acordo com o quadro 10, observa-se que as relações entre os hospitais A:D;
B:F e C:E foram os que mais apresentaram diferenças existentes de razões e que
originam MSPU.
ROTATIVIDADE DO PRESCRITOR e SAZONALIDADE, são os itens que se
evidenciam nessa discussão, comprovando que a troca de profissionais e oscilações
de compra são fatores que estimulam a geração de MSPU.
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Quando se tem alto giro de profissionais analisando o paciente, seja por
problemas de quadro de pessoal, ou por programas específicos, como por exemplo,
programas de residências, enfim, independente do motivo, maior é a probabilidade de
geração de MSPU.
Nem sempre é possível definir quadros fixos de profissionais, constante no
acompanhamento médico, o que remete a uma conclusão que nessas situações
torna-se essencial investir em cuidados mais eficazes para evitar perdas.
Já no aspecto SAZONALIDADE, refere-se às diferenças de oscilações que
aparecem ao longo do tempo e que pode fazer surgir uma maior quantidade de MSPU,
como exemplo, maior estoque de antigripais em períodos de inverno.
Essas discrepâncias revelam que não existe apenas um fator de surgimento de
estoque de medicamentos sem previsão de uso (MSPU), mas que várias são as
razões, e que surgem dentro do contexto da rotina hospitalar.
Outra diferença encontrada entre os hospitais é a questão da FALTA
MERCADO ITEM, ou seja, o fato da dificuldade em encontrar a mercadoria para
compra pode gerar nova análise do prescritor, que pode optar pelo cancelamento de
itens faltantes, já dispensados,com troca de medicamento o que pode levar, também,
ao surgimento de MSPU.
ALTA DE PACIENTES, que é o principal objetivo do tratamento médico, tal
qual, se destaca, também, como item que faz surgir MSPU e que ora aparece em um
hospital e ora não se evidencia em outro, por isso, sendo catagolado nessa
classificação de diferença.
Com a melhora do quadro clínico e encaminhamento como, por exemplo, para
atendimento ambulatorial, pode-se também ser um determinante para a geração de
mais “sobras” de medicamentos, caso não haja outro paciente que necessite de
tratamento semelhante.
Outro aspecto relevante se refere à DESPADRONIZAÇÃO de medicamentos,
retirando do rol de fármacos que devem se manter constante, independente dos
motivos, e que permanecem no quantitativo do estoque, pois já haviam sido
comprados em algum momento para a garantia de dispensação, e que quando
decididos por não fazerem mais parte da lista de compras podem se tornarem MSPU
e caso não sejam realizadas tratativas, poderão ser evidenciados novas perdas por
vencimento.
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Esses fatores devem ser monitorados através de ferramentas próprias e
discutidos com a equipe multidisciplinar, para a identificação de soluções para
gerenciar tais situações, inerentes à rotina hospitalar e que estarão presentes de
forma constante nos setores envolvidos, e que precisam ser monitorados para
evidencia de perdas mínimas.
Quando se analisa os problemas em comum e os que são diferentes, verificase que às ações precisam também estar direcionadas, pois se entende, de forma mais
assertiva, que nem todos os processos executados em determinado hospital podem
ser aplicados à outros, pois existem diferenças, apresentadas nesta dissertação, que
esbarram às padronizações por instituição.
A terceira categoria analisada se refere ao fator GESTÃO, e aspectos que se
conectam com essa discussão. Essa análise refere-se aos problemas de
gerenciamento, ou seja, encontrados no contexto hospitalar e que são evidenciados
nas instituições pesquisadas para ocorrência de MSPU.
GERAÇÃO DE MSPU NOS HOSPITAIS INVESTIGADOS
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
Quadro 11 - Fator Gestão entre os hospitais pesquisados e que “gera” MSPU.
GESTÃO
A: B

A: D

B: C

B: D

C: D

C: F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sem ferramenta específica
controle por vencimento
realiza troca
não realiza doação fora rede
sem ferramenta específica
controle por vencimento
não realiza troca no momento
sem ferramenta específica
controle por vencimento
não realiza doação fora rede
sem ferramenta específica
controle por vencimento
realizam troca
não realiza doação fora rede
sem ferramenta específica
controle por vencimento
realizam troca
não realiza troca no momento
sem ferramenta específica
segregação dos medicamentos
dispensação antes de vencer item
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GESTÃO
• planilha de controle de vencimento
• discussões equipe multiprofissional
D: E
• controle por diferenciação de cores
• realiza troca
• planilha e segregação
E: F
• realiza troca
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Terceira categoria analisada: o que os hospitais apresentam de gestão.

Percebe-se, com os dados apresentados no quadro 11, executadas com
algumas analogias escolhidas de forma aleatória e respeitando os critérios de análise
estabelecidos e explicados anteriormente, na metodologia de pesquisa que, quase a
totalidade dos hospitais não utiliza de ferramenta específica de gestão para controle
dos medicamentos MSPU.
Com exceção da analogia executada em D: E & E: F, que realizam controle por
planilha diferenciada, e com a finalidade de gerar alerta aos profissionais que
dispensam os medicamentos, os demais não dispõe de controle específico para
controle de MSPU.
Desta forma, fica evidente a necessidade de elaborar ferramentas para melhor
controle e que possam se tornar facilitadores aos profissionais que executam a gestão
de MSPU, sugeridos no presente trabalho.
Outro dado interessante é que apenas 2 (25%) das relações confrontadas,
conforme destacado no quadro 11, mostraram-se para uma não realização de trocas
de medicamentos com outros hospitais e que, portanto, a permuta aparece como um
fator determinante comum entre os hospitais investigados.
Controle por vencimento aparece de forma quase unânime, nas análises, e que
se trata de uma estratégia utilizada nos hospitais para que menos produtos acabem
sendo descartados e que menos desperdícios econômicos sejam evidenciados,
conforme se pode evidenciar no quadro 11.
Portanto, existência de ferramenta de controle e melhores ações voltadas para
à realização de troca de medicamentos são fatores determinantes para que medidas
mais assertivas possam ser encontradas no enfrentamento de toda essa
problemática.
Gestão é algo importantíssimo, não somente nas empresas hospitalares, mas
também, em outras categorias empresariais. Medicamentos são itens considerados
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de alto valor econômico e que desprendem uma boa parcela dos custos das
instituições da área da saúde.
Quando bem definida e executada de forma coerente com os valores, princípios
e fundamentos definidos por cada empresa, pode desempenhar um panorama de
extrema importância nas empresas, garantindo, desta forma, que os processos sejam
mais aplicados e desenhados à realidade de cada empresa, sendo possível, a
identificação de possíveis ameaças e oportunidades, para o estabelecimento de
metas mais congruentes, principalmente para os resultados dos negócios.
Desta forma, investir em ferramentas adequadas de controle se tornam
imprescindíveis aos que se dedicam na busca de gestão sustentável e adequada, sem
diminuição da qualidade da assistência de saúde prestada aos pacientes.
Toda empresa, precisa se manter competitiva seja no nível nacional ou
internacional, e, principalmente, com redução de riscos. Em outras palavras, fazer o
melhor, com menos custo, ou evitando-os, podem trazer benefícios que correspondam
às expectativas a serem alcançadas, mesmo se tratando de empresas que lidam e
trabalham com saúde.
As análises identificadas, nos levantamentos, se revelam para uma realidade de
inexistência de ferramentas específicas para serem aplicadas ao contexto de controle
de MSPU, conforme destacadas posteriormente no gráfico 2.
A realização de permuta é algo intrínseco ao processo e que se apresenta como
tentativa de solucionar o problema enfrentado, algo que os profissionais se recorrem
para que menos produtos sejam perdidos por não serem utilizados.
Troca, muitas vezes, executada sem parâmetros ou sem respaldo relacionado
aos cuidados de gestão aplicada ou conforme parâmetros de políticas internas de
cada instituição que realize a opção de troca de medicamento.
Por essa, torna-se plausível aplicar rotinas gerenciais de controle e cuidados
permanentes no tocante cuidado com transações relacionados aos MSPU e aspectos
relacionados.
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“QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU”
Gráfico 2 - Fator Gestão entre os hospitais investigados referente MSPU
7
Total de analogias
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Problemas de Gestão
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

De acordo com os dados apresentados no quadro 11 e ilustrados no gráfico 2,
percebe-se que 6 (75 %) das 8 analogias impostas a essa categoria, das observações,
evidenciaram que não há predominância de ferramenta específica de controle de
MSPU, e somente 2 (25%) dos hospitais relataram usar planilha própria para tentativa
de controle, mas que se limita ao uso na própria instituição.
Desta forma, percebe-se que há uma lacuna a ser preenchida para melhor
controle desses MSPU, e que se aplicadas na prática podem trazer melhorias ao
adequado controle de causas de geração desse estoque.
Revela-se, portanto, que apenas 25% das análises comparativas realizam
controle utilizando o fator VENCIMENTO na tentativa de não gerar MSPU, entre os
hospitais, das 8 relações executadas, nessa análise de FATOR GESTÃO.
Esses dados mostram o quanto é necessário o melhor monitoramento,
acompanhamento, avaliação e análises subsequentes em relação ao controle de
medicamentos sem previsão de uso (MSPU) e o quanto se precisa evoluir para
minimizar impactos relacionados e que há a necessidade, também, de maior estímulo
de compartilhamento e conexão entre a rede hospitalar.
Através de indicadores e melhor gestão essa problemática poderia ser
desenhada de forma diferenciada e economias poderiam estar sendo relacionadas
com menos resíduos farmacológicos produzidos.
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Gestão, não é algo que se limita ao Brasil, Lima, Junior e Luna (2018) relatam
quais são os marcos legais pelos países da Europa, das Américas e da Austrália sobre
gestão de medicamentos e seus resíduos.
Através de uma revisão, os pesquisadores mostraram os pontos de destaque
oficiais das agências reguladoras desses países, assim como os trabalhos científicos
mais relevantes ao contexto exposto.
Os estudiosos citam que todos os países pesquisados realizam gestão de
medicamentos ao mesmo tempo em que executam controle de seus resíduos,
atuando em programas de conscientização sobre o uso racional de medicamentos e
os riscos relacionados ao manejo da disposição segura dos resíduos farmacológicos.
Países como a Alemanha, E.U.A e a Suécia, exigem como critério para registro
de medicamento avaliação ambiental provocada pelo fármaco, de acordo com essa
mesma linha de investigação.
A Suécia, por exemplo, se destaca em expor periodicamente uma lista com os
nomes dos medicamentos que podem gerar riscos ao meio ambiente através de seus
resíduos farmacológicos.
Já no Brasil, conforme citado pelos pesquisadores, as ações se concentram em
aspectos legais como prescrição racional e Logística Reversa (LR), porém, ainda sem
destaque efetivo até o momento.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) incentiva práticas voltadas ao melhor
aproveitamento do consumo dos medicamentos e destaca a importância dessas
ações para que menos medicamentos acabem sobrando e menos resíduos químicos
contaminem o ambiente.
A própria instituição lançou um Guia para a Qualidade da Água para Consumo,
que inclui ações para adoção de medidas preventivas para redução de exposição
humana aos resíduos com estabelecimento de metas, tais como o uso racional de
medicamentos e a educação de prescritores e usuários.Por essas razões, o Brasil
precisa incentivar e ampliar os programas direcionados ao enfrentamento dessa
problemática para que efetivamente possamos dizer que realizamos práticas
sustentáveis de controle efetivo no combate aos resíduos farmacológicos.Nessa
evidência, os dados foram coletados de países como o Canadá, Estados Unidos,
México, Colômbia, Austrália, Itália, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, França,
Alemanha, Suécia e Brasil(LIMA; JUNIOR; LUNA, 2018).
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Lima, Junior e Luna (2018) também relatam que os estados membros da
Comunidade Européia (CE) assumiram um compromisso desde 1993 de inclusão e
avaliação e o monitoramento do risco ambiental nas ações da farmacovigilância.
Nesse contexto, que teve início o projeto chamado The Know Ledge and Need
Assessment on Pharmaceutical Products in Environmental Waters (KNAPPE), com
metas principais para o avanço científico e tecnológico no conhecimento do destino e
dos efeitos dos resíduos farmacêuticos bem como o controle da sua emissão ao meio
ambiente, conforme bem destacam os autores. Em outro panorama, várias são as
razões de enfrentamento para solucionar os problemas relacionados às dificuldades
envolvidas nos processos de cuidado relacionado aos MSPU.As principais razões de
dificuldades encontradas pelos profissionais que lidam com problemas de geração de
MSPU são listadas no quadro 12 a seguir.
GERAÇÃO DE MSPU NOS HOSPITAIS INVESTIGADOS
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
Quadro 12-Fator Dificuldade encontradas na rede hospitalar e que “gera”MSPU
DIFICULDADE
• gerenciamento
• dependência de outros profissionais
A: B
• dependência de outros setores
• dependência de negociação
• burocracia da instituição
• gerenciamento
• dependência de outros profissionais
A: C
• dependência de outros setores
• burocracia da instituição
• gerenciamento
• dependência de outros profissionais
A: D
• dependência de outros setores
• dependência de controle de alta
• gerenciamento
B: C
• dependência de outros profissionais
• burocracia da instituição
• gerenciamento
B: D
• burocracia da instituição
• dependência de controle de alta
• gerenciamento
C: D
• dependência de outros profissionais
• dependência de controle de alta
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Quarta categoria analisada: o que os hospitais apresentam de dificuldade
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Fatores esses que aparecem de forma comum entre os hospitais analisados e
que nos revelam o quanto o caminhar ainda é longo, e que melhores soluções
precisam ser aplicadas para que realmente possa-se afirmar que soluções
sustentáveis foram encontradas e com gestão eficiente.
O número de vezes que o fator aparece e o motivo estão ilustrados no gráfico
3 abaixo, sendo o total de 6 relações enfrentadas para essa análise e discussão.
QUADRO DIMENSIONAL DE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE MSPU
Gráfico 3 - Fator Dificuldade entre os hospitais investigados referente MSPU

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Gerenciamento sem dúvida é o aspecto mais evidenciado, na qual todos os
hospitais

pesquisados

enfrentam,

conforme

análise

na

categoria

FATOR

DIFICULDADE.
A dependência de outros profissionais e problemas burocráticos também
aparecem como fatores determinantes na geração de MSPU, além de outros fatores
expostos conforme no gráfico 3.
Pode-se perceber que 100% dos envolvidos na pesquisa relataram que têm
dificuldade no gerenciamento, que não possuem ferramentas especificas e que não
dispõe de métodos direcionados para controlar e monitorar MSPU, e que entendem
que se limitam à fatores como controle de vencimento, por exemplo.
Os profissionais que responderam os questionários evidenciaram que o
controle não se restringe apenas ao próprio comando, ou seja, que dependem de
outros profissionais, como por exemplo, de melhor gestão da compra do profissional
responsável, executando, por exemplo, compras sem sobras e que possam atender
ao que foi solicitado no pedido de compra.

73
Porém, ao contextualizar com outras áreas percebe-se que há uma
interdependência de setores e fatores que se relacionam e que comprometem para
produzir menos MSPU.
Como destaque, evidenciado por vários profissionais, que citam o setor de
compras como responsável por fechar cota mínima para finalizar o pedido e que, por
muitas vezes, precisa calcular para um estoque maior por conta do número de
comprimidos por caixa, para poder realizar fechamento por cotação.
Como burocracia da instituição cita-se problemas relacionados com a
dificuldade de liberação por parte da Direção em aceitar ou aprovar doações para
outros hospitais e que limitam a liberação das mercadorias para instituições que
poderiam ser beneficiadas.
Talvez, não conseguem compreender que MSPU sempre estarão presentes e
que, muitas vezes, independe de controles e que surgem, conforme demanda, e que
são inerentes aos processos.
Em outro panorama, quando se relaciona observações por problema
específico, conforme relatado no quadro 13, destacado posteriormente,com uma
referência mais global, verifica-se que os principais problemas se direcionam para
evidencias em GESTÃO; PROBLEMAS COM COMPRAS; FALTA DE FERRAMENTA
ESPECÍFICA, DEPENDÊNCIA DE OUTROS PROFISSIONAIS E SETORES e
PROBLEMAS BUROCRÁTICOS, evidenciando o quanto é necessário que os
hospitais busquem estratégias de gestão e que possam aplicar nessa dinâmica e que,
com certeza, serão beneficiadas.
Buscar associações com empresas que possam ajudar no enfrentamento
dessa problemática podem ser uma das soluções que podem vir a contribuir para que
menos MSPU possam ser evidenciados e que possam também colaborar.
Por exemplo, empresas de “Software”, que trabalhem com ferramentas
aplicadas e associadas à parte administrativa, uma vez que, a maioria dos
profissionais que tentam regularizar tais problemas são da área de saúde e que podem
se beneficiar da assessoria com outros profissionais como administradores,
profissionais da área de T.I, estatísticos, enfim, todos que podem colaborar para
produção de soluções mais sustentáveis.
O quadro 13 apresentado a seguir, demonstra-se, de forma resumida, o que foi
discutido até o momento e quais são os pontos chaves que merecem atenção dos
gestores, e que são apresentados conforme ordem discutida anteriormente.
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RELAÇÃO POR CATEGORIAS NOS HOSPITAIS INVESTIGADOS
Quadro 13- Categorias e como são reveladas ao contexto de MSPU

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Poucos são os itens de SIMILARIDADE entre a rede hospitalar. Esse fator se
mostra interessante, pois revela que cada hospital precisa analisar de forma individual
para a sua realidade, considerando seus alicerces internos, metas, cultura
organizacional e planejamento estratégico, assim como a forma de enfrentamento,
sem deixar de realizar comparações dentro da rede hospitalar da região de conexão
estabelecida, para poder obter melhorias na busca de tratativas mais adequadas ao
gerenciamento adequado de MSPU.
Às dificuldades, em relação à gestão de MSPU, várias foram relacionadas na
dissertação. Gerenciamento, problemas burocráticos e dependência de outros setores
e profissionais também foram entraves para solucionar adversidades direcionadas ao
controle de MSPU.
Esse fator nos revela o quanto os hospitais apresentam de problemas e o
quanto o assunto ainda precisa ser estudado e investigado para o desenvolvimento
de ações sustentáveis e com gerenciamento adequado.
Foi definido, também, conforme Figura 10, um diagrama de causa e efeito,
também conhecido como Espinha de Ishikawa para organizar o raciocínio através de
um problema prioritário, que no presente trabalho é direcionado aos medicamentos
sem previsão de uso em rede hospitalar e as discussões sobre esse problema. Desta
forma, a visualização da problemática pode ser encarada de uma forma mais direta e
com melhor entendimento das causas e efeitos de geração de MSPU.
Quais são as principais causas de geração de MSPU, setores envolvidos,
profissionais que enfrentam o problema, formas de realização de troca de fármacos
entre os que se deparam com MSPU, controles utilizados, monitoramentos
necessários, enfim, todos os parâmetros que permeiam o assunto destinado aos que
tentam, de alguma forma, resolver o problema, mesmo que sem alguma estratégia
mais delienada e adequada.

75
Causas de Geração de MSPU:
Figura 10- Espinha de Ishikawa

Fonte: Elaborado pela Autora (2020) adaptado de Kaoru Ishikawa (1943)
Adaptado conforme dados encontrados
MSU: Medicamento Sem Uso.

Ferramenta essa proposta pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa, em 1943,
para facilitar relação entre efeito e suas possíveis causas. O problema definido é a
geração desses medicamentos, enfim, como surgem. A relação é estabelecida e
evidenciada entre três agentes principais, o farmacêutico, o médico e o paciente.
Como causas estabelecidas e discutidas anteriormente são: compras,
rotatividade profissional, cancelamento de itens, alta de pacientes, falecimento de
pacientes, sazonalidade e gerenciamento. Como consequências trata-sedo aumento
de geração de MSPU, que pode se se tornar resíduos e gerarem custos ao hospital e
impacto ambiental.
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Falta de indicador, falta de uniformização, padronização, problemas de gestão,
conexão e integração são os problemas que mais se destacam na pesquisa.
Não utilizam nenhuma plataforma comum e as transações são negociadas de
forma simplória, através da utilização de e-mail, telefone ou grupos fechados que não
possibilitam uma melhor aderência e visualização por todos os profissionais que ficam
de fora das negociações e que, caso participassem, poderiam contribuir com menos
produção de MSPU.
Na sequencia, apresenta-se o ciclo PDCA, apresentado na figura 11.É uma
ferramenta de gestão que tem como objetivo melhorar de forma contínua os processos
por meio de quatro ações: planejar, fazer, checar e agir. O intuito não é só entender
como um problema surge, mas como ele se relaciona, focando na causa e não nas
conseqüências.
Figura 11- Ciclo PDCA

Fonte: Siteware (2020)

Colocando em ação atitudes para promover mudanças necessárias, atingindo
com qualidade e eficiência os resultados desejados, essa ferramenta pode ser
aplicada na rotina dos estabelecimentos que sentem a necessidade de atingir metas
mais reais e condizentes.
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Com o desenvolvimento do Ciclo do PDCA torna-se possível mudar o
planejamento, contribuindo com os processos estabelecidos. Um físico norteamericano chamado Walter Andrew Shewart criou o ciclo PDCA, mas sua
popularização ocorreu somente nos anos 50.
Através da figura 12, ilustra-se, como exemplo, a forma de planejamento para
realizar a gestão eficaz de controle do uso dos MSPU, para melhoriasdos processos
envolvidos e deixá-los de forma mais alinhada, com padrão, com práticas de mercado
e conforme exigências da rotina em ambiente hospitalar.
Figura 12- Ciclo PDCA com as ações a serem realizadas

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Torna-se relevante elaborar indicadores de desempenho, que poderão ser
utilizados para verificar se o objetivo final está sendo assertivo, ou seja, se os controles
estão sendo executados para tornar realidade às trocas de medicamentos entre os
hospitais, evitando prejuízos.
Quais as metodologias aplicadas para encontrar as soluções dos problemas
que são enfrentados, e quais os planos de ações e os encadeamentos para que os
objetivos sejam alcançadas e descritas no planejamento estratégico.
Que ferramentas de controle que serão elaboradas para minimizar os impactos
encontrados no enfrentamento de problemas que demandam tempo e dinheiro, para
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a tentativa de solucionar os desafios envolvidos com MSPU e quais as demandas
encontradas.
Encontrar o plano de ação apoiado em dados científicos e amparado com a
necessidade de mercado deve ser colocado em prática. Caso não seja possível
executar o que foi planejado, nessa fase, será preciso retornar ao ciclo para verificar
os motivos do planejamento não ter sido eficaz.
É necessário também que os envolvidos estejam alinhados ao entendimento
do enfrentamento da problemática para garantir que estejam cientes e que tudo ocorra
conforme o planejado.
Após essa fase inicia-se a etapa de acompanhamento das ações realizadas,
com um monitoramento sistemático, de cada atividade que foi planejada, identificando
possíveis “gaps” e que podem ser sanados em um próximo ciclo, assim como
oportunidades de melhorias. Por fim, a adoção do plano aplicado.
Dessa forma, o CICLO PDCA poderá ser acompanhado, melhorado, corrigido
e apresentado na rotina para que melhorias possam ser realizadas na rotina hospitalar
respeitando as peculiaridades e diferenças de cada instituição, referente ao melhor
acompanhamento e monitoramento de troca de medicamentos relacionados ao
MSPU.
Utilizando-se dessa ferramenta, pode-se verificar as possibilidades de
melhoria, e as ações para promoção das oportunidades de correções, e, desta forma,
espera-se que os resultados possam ser alcançados com mais qualidade.
Ou seja, parte-se do pressuposto que o planejamento não é algo imutável,
sendo um ciclo contínuo, que pode ser aprimorado e repetido, quantas vezes forem
necessárias, para melhoria contínua dos processos a serem alcançados.
Desta forma, pode-se alcançar economia de tempo e dinheiro, além de
possibilidade de melhorias essenciais aos processos relacionados aos cuidados de
gerenciamento e administração envolvidos.
Trata-se de uma ferramenta de fácil aplicação, eficiente, que se bem aplicada
pode colaborar com a identificação da percepção das dificuldades, localização dos
problemas, definição dos pontos frágeis e soluções pertinentes.
Gestão da Qualidade deve ser, também, acompanhada dentro das atividades
hospitalares, visto que, também, existem inúmeros processos que são realizados e
que devem ser monitorados para uma gestão administrativa de qualidade.
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4.2 COMO É REALIZADO ATUALMENTE O GERENCIAMENTO DESTES
FÁRMACOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
Durante a investigação da pesquisa observou-se que as trocas de
medicamentos, pertencentes ao estoque MSPU, são realizadas, de forma informal,
entre os profissionais, nos hospitais investigados, utilizando-se de ferramentas de
cunho simplório, sem sistema padrão e sem envolvimento de qualquer plataforma
específica.
Os meios de trocas utilizados observados na rede são a utilização, através de
e-mail, telefone, sistema e grupos farmacêuticos. Com exceção de um único hospital,
do universo amostral investigado, que realiza as trocas utilizando um sistema
específico, os demais realizam troca utilizando de ferramentas sem rubor técnico para
as transações.
No entanto, muitas das negociações são realizadas através da utilização de
aplicativo “on- line”, de grupos farmacêuticos, conforme exposto a seguir.Algo definido
por profissionais que procuram agir mediante ao que se apresenta, para não obter
perda por medicamentos, reagem ao contexto apresentado e que, como muitos
desenhos de processos, o executam conforme o enxergam.
Analisando de uma forma geral, esse processo alinhado e executado entre as
partes participantes parece ser funcional. Mas, quando se analisa em detalhes e com
maior proximidade verifica-se muitas falhas e necessidades de melhorias, que
precisam ser desenhadas e alinhadas para que realmente se possa afirmar que
existem soluções sustentáveis e eficazes ao que se define como gestão adequada.
As figuras 13 e 14 mostram como o processo atual é realizado de forma
pessoal, individualizada e com foco local. Esse panorama carece de melhor processo
gerencial, e de cunho mais profissional, com estratégias bem delimitadas e com
melhor desenho organizacional.
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TROCAS DE MEDICAMENTOS EM REDE HOSPITALAR
Figura 13- Comunicação destacada obtida de aplicativo “on-line” de troca informal de medicamento
evidenciando negociação em termos de valores econômicos e forma de devolução

Fonte: Elaborado pela Autora (2018)
Figura 14- Comunicação destacada evidenciando negociação na prática

Fonte: Elaborado pela Autora (2018)

Percebe-se, que várias são as informações compartilhadas na busca em
adquirir medicamentos que estão sendo necessários aos diversos tratamentos dentro
do contexto hospitalar, sendo concentração do fármaco, apresentação farmacológica
e preço itens de relevância.
Através de uso de aplicativos e utilização, também, de “e-mail” são feitas as
tentativas de trocas e/ou doações de medicamentos entre os hospitais aderentes e
toda a negociação está centrada nesse parâmetro e dentro de um contexto particular.
Verifica-se, que os medicamentos pertencem às classes farmacológicas
importantes e de grande relevância na saúde da população, como evidenciada através
das negociações destacadas, pertencentes à classe de antibióticos, anticoagulantes
e vasodilatadores, que deixam evidente que a situação merece destaque, pois se
tratam de fármacos importantes para a garantia de tratamento de doenças
cardiológicas e doenças tratadas em ambientes críticos, como em Unidades de
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Terapia Intensiva (UTI). Assim, o que não é utilizado em um determinado hospital
pode ser usado por outro. Esse sistema de funcionamento ocorre de forma informal,
direta e direcionada a um grupo de profissionais específicos, inerente ao processo e
somente aos profissionais aderentes ao grupo.
Porém, acaba sendo uma forma simplória, sem rigor científico ou tecnológico e
que pode gerar outros problemas como, por exemplo, solicitações indevidas e
mascarar problemas de gestão de controle de estoques de medicamentos
dispensados em ambiente hospitalar, que precisariam estar sendo acompanhados por
gestores públicos ou particulares para um gerenciamento mais eficaz.
Além do mais, com esse formato de trabalho tornam-se difíceis validações e
extração de indicadores confiáveis de mensuração, de reais benefícios que possam
estarem sendo obtidos com essa prática.
Outro ponto importante a ser observado é a demonstração do valor financeiro
sob determinado medicamento e a preocupação em evidenciar os custos relacionados
nas transações, para tentativa de minimizar perdas financeiras quando se escolhe a
opção de troca de medicamentos usando esse formato.
Conforme levantamento da pesquisa observa-se que existe uma lógica de
troca, dentro do contexto, entre Hospital Doador (HD) e Hospital Receptor (HR). O
hospital doador entrega para o hospital receptor, dentro da rede estabelecida,os
medicamentos necessários.
Destaca-se a seguir a lógica do fluxo atual dos medicamentos estocados e sem
utilização, e que estão sendo executadas por profissionais da área. O HD cede seu
medicamento para os interessados e ele fica disponível até o acesso e solicitação do
hospital receptor HR, por exemplo.
O Hospital Doador (HD) disponibiliza seu medicamento aos interessados, que
pode ser tanto o hospital A, B, C, D, E ou F, representados pelos hospitais que foram
aderentes nesta pesquisa, conforme delimitado pela classificação na metodologia, dos
6 hospitais. O fluxo das informações permeia entre o hospital doador e o hospital
receptor, conforme exemplos ilustrados na sequância.
A rede se conecta, conforme já descrito anteriormente, através de meios que
estão disponíveis, como por exemplo, trocas realizadas por e-mail, sem utilizar de
ferramentas ou alguma plataforma específica.
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Figura 15- Rede integrada de doador e receptor de medicamentos
Conexões entre os hospitais que realizam troca

Fonte: Elaborado pela Autora (2018)
Figura 16- Rede integrada de doador e receptor de medicamentos
Conexões entre os hospitais que realizam troca

Fonte: Elaborado pela Autora (2018)
Nota: Exemplos de trocas

Conforme ilustrado, nos exemplos, o HDA disponibiliza para B,C,D,E e F, seus
medicamentos, quando o hospital doador é o A. Porém, o hospital B, também pode
disponibilizar seus medicametos para o A, C,D,E e F, e assim, sucessivamente.
Por essa razão ora faz papel de doador ora realiza papel de receptor, o que
dependerá se está disponibilizando ou se está solicitando os medicamentos. Dessa
forma, a rede se mantêm com certo aspecto dinâmico e rotativo.
Os hospitais receptores também podem realizar trocas ou realizar doações e
ficam conectados até o cessar da negociação e finalização da ação, que se mantém
por uma lógica de cunho pessoal, particular de cada instituição, funcional e com

83
gestão diferenciadas, aplicadas por profissionais inseridos na lógica do processo, sob
o ponto de vista das circunstâncias que se apresentam e para a resolução dos
problemas, e que em muitas das situações são realizadas às pressas dependendo da
gravidade da situação, necessidade e situação médica.
Retratando o momento atual pode-se observar que as trocas são realizadas
por meios que evidenciam que as transações não seguem um formato com aspecto
mais tecnológico ou científico, e sim com a utilização de padrões disponíveis no
momento e sem tratativa com algum tipo de amparo tecnológico conforme
demonstrado abaixo.
Figura 17 - Analogias entre a realidade atual e possíveis soluções sustentáveis

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Essa tratativa do modelo atual para o modelo proposto insere-se para uma
logística de gestão de troca de medicamentos sem previsão de uso (MSPU), do
modelo atual, conforme evidenciado através dos resultados da pesquisa, com a
proposta de transição ao modelo proposto, a qual se indica, para que se possa dar o
“start” e que sirva de modelo e incentivo para os hospitais que lidam com essa
problemática, com práticas mais sustentáveis e com gestão mais assertiva que, no
momento atual, se mostra simplória sob a ótica da logística como um todo.
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Mudança essa que se propõe ser realizada de forma gradual e contínua com a
participação dos agentes envolvidos e que possa ser adaptável a prática profissional,
com ações enérgicas e voltadas a melhor prática de gestão de medicamentos sem
previsão de uso em rede hospitalar.
A inovação nas organizações, inclusive as da saúde, são fundamentais para a
permanência e o crescimento das empresas. Toda instituição precisa ser
progressivamente inovadora, e que estejam preparadas para as mudanças, buscando
diferenciação no dentro do mercado que é cada vez mais competitivo e dinâmico.
A inovação, deve ser entendida, como um processo socioeconômico, que
precisa levar em consideração as necessidades a serem alcançadas conforme
demanda da sociedade.
Considerando todos os aspectos do ambiente organizacional, sendo um dos
pilares estratégicos fundamentais dos processos gerenciais de uma empresa.
Adotando, portanto, uma cultura de inovação, que dêem vazão ao fluxo de
desenvolvimento da empresa.
A rede pode permanecer, porém, a forma de transação é que precisa ser mais
elaborada e efetiva, como por exemplo, a utilização de plataforma padrão, única,
direcionada, eficaz, e que pode trazer soluções mais sustentáveis na medida que
colabora para que menos medicamentos estejam sendo descartados por não serem
usados devido ao esgotamento por vencimento.
As conexões podem se tornarem mais coesas e direcionadas para os hospitais
que enfrentam esse problema, trabalhando numa lógica mais participativa e
direcionada, com estratégia de gestão mais eficiente.
Conforme argumentado anteriormente, MSPU sempre estarão presentes nas
rotinas diárias dos profissionais que trabalham com suprimento farmacológico ou que
estejam direcionados para essa linha se atendimento de saúde.
Dessa forma, agentes e processos se conectam para uma assertividade mais
coerente e racional, para que se possa estar alinhado aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), sem prejudicas à assistência farmacológica dos
assistidos nos diversos hospitais.
4.3 IMPACTOS ECONÔMICOS QUE SE RELACIONAM AO TEMA ESTUDADO
Por meio dos dados coletados nos hospitais alvo de investigação algumas
considerações relevantes podem ser destacadas. Em relação a análise de um
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hospital, que se prontificou em colaborar com informações financeiras, verificou-se
que o cálculo da perda é executado somente pelo valor financeiro do medicamento
gasto realizado na compra, não pelos custos com disposição adequada como um
todo, do resíduo farmacológico, uma vez que não foram considerados, por exemplo,
as embalagens descartadas juntamente e que não foram computadas nos valores
somados finais.
Nesse sentido, obtêm-se dados subestimados dos gastos, uma vez que não
são considerados os cálculos com os tratamentos dos resíduos, mas que já
evidenciam, portanto, que há desperdício econômico envolvido, uma vez que quando
se compra medicamento há de se esperar que os mesmos sejam utilizados e que não
vençam.
Todas as unidades pertencentes ao setor da Farmácia como um todo, desse
hospital, que se prontificou em enviar as informações, possuem dados referentes aos
custos relacionados aos medicamentos, e que por alguma razão não foram usados e
que foram descartados pelo fator vencimento.
Para essa análise, foi disponibilizado levantamento financeiro do custo anual,
com medicamentos descartados por vencimento, considerando o período entre
04/2019 até 04/2020, análise de um hospital de Curitiba/PR, sendo as principais
classes de medicamentos e seus valores correspondentes destacados no quadro 14
exposto na sequencia.
Conforme

os

dados

apresentados

pelo

hospital

participante,

foram

relacionados a seguir as classes farmacológicas dos medicamentos que venceram
nas unidades e que faziam parte do setor da Farmácia, juntamente com o intervalo de
custo a qual pertence.
Os custos foram tabulados por intervalo para melhor visualização e posterior
análise, com as devidas discussões. Dessa forma, pode-se ter mais clareza do custo
por classe farmacológica e intervalo gerado.
As análises realizadas por classe proporcionam reflexões acerca de quais são
as classes medicamentosas que os gestores precisam adotar medidas mais
assertivas e com melhores direcionamentos.
Quadro 14- Análise dos custos relacionados às perdas por vencimento dos fármacos
VALORES GASTOS COM MEDICAMENTOS VENCIDOS E SEUS INTERVALOS
CLASSE DE MEDICAMENTOS
INTERVALO DE CUSTO
(1) Antifolato

0%<VG< 1%
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VALORES GASTOS COM MEDICAMENTOS VENCIDOS E SEUS INTERVALOS
CLASSE DE MEDICAMENTOS
INTERVALO DE CUSTO
(2) Antiisquêmico

0%<VG< 1%

(3) Antihipertensivos

1%<VG< 2%

(4) Antianginosos

0%<VG< 1%

(5) Antiarrítmicos

1%<VG< 2%

(6) Antiinfecciosos

0%<VG< 1%

(7) Antiinflamatórios

0%<VG< 1%

(8) ANTIBACTERIANOS

10%<VG< 20%

(9) Analgésicos

1%<VG< 5%

(10) Anestésico

1%<VG< 10%

(11) Antidiabéticos

0%<VG< 1%

(12) Anticonvulsivantes

0%<VG< 1%

(13) ANTIVIRAIS

20%<VG< 30%

(14)Antiparasitários

0%<VG< 1%

(15) Antidiarreicos

0%<VG< 1%

(16) Antiácidos

0%<VG< 1%

(17) Antieméticos

0%<VG< 1%

(18) Broncodilatadores

1%<VG< 2%

(19) Diuréticos

0%<VG< 1%

(20) Dermatológicos

1%<VG< 2%

(21) Esclerosante

2%<VG< 4%

(22) Eletrólitos

5%<VG< 10%

(23) Glicosídeos

0%<VG< 1%

(24) Hipertensores

2%<VG< 4%

(25) Hipnóticos

10%<VG< 20%

(26) Hormônios

0%<VG< 1%

(27) Laxantes

0%<VG< 1%

(28) Neurolépticos

0%<VG< 1%

(29) Oftalmológicos

0%<VG< 1%

(30) Relaxantes Musculares

0%<VG< 1%

(31) Vitaminas

1%<VG< 2%

(32) Vasodilatadores

1%<VG< 2%

(33) MEDICAMENTOS MANIPULADOS
10%<VG< 20%
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: VG – Valor Gasto: intervalo de custo referente aos medicamentos vencidos com base no
quantitativo total de custo em valores de reais custeado com as perdas por vencimento.

Aexpressão %<VG<% representa o intervalo de custo que cada classe de
medicamento expressa em relação ao total que foi gasto com custos de
medicamentos que venceram no intervalo de um ano, baseado no corte representativo
do gasto econômico pago pela instituição dos medicamentos que venceram.
A classe de medicamento pertencente aos antivirais e antibacterianos são os
que mais gastos representam, de acordo com dados apresentados no quadro 14, uma
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vez tratarem-se de medicamentos de alto custo, além dos produtos que são
manipulados para os pacientes, e que por razões diversas não são usados e acabam
trazendo impacto econômico para a instituição, sendo posteriormente descartados por
perda de vencimento, e que estão destacados no quadro 14.
Esse fator representa um dado relevante para as instituições hospitalares, para
que possam realizar campanhas educativas e promoção de cuidados com
medicamentos e seus usos, focando em medicamentos considerados de alto custo,
sendo classes terapêuticas que geram mais discussões e cuidados no ambiente
hospitalar.
A maioria dos custos com medicamentos vencidos se enquadra dentro do
intervalo entre 0%<VG< 1%, do valor total gasto, com perda de medicamento vencido,
de acordo com amostragem entregue pelo hospital aderente.
Outros intervalos podem ser visualizados, vislumbrando em qual custo se
encontram as classes de medicamentos. Pode-se identificar, através das informações
a seguir, em qual intervalo de Valor Gasto (VG) as classes farmacológicas se
enquadram.
Desta forma, consegue-se ter uma certa ideia de quais classes farmacológicas
ocorrem maior perda financeira e quais devem ser monitoradas de forma mais
específica, a fim de evitar perdas, que trazem prejuízos aos investidores e gestores
que estão relacionados aos cuidados com saúde e bem estar.
Dessa forma, conforme exposto no quadro 15, existem intervalos diferenciados
de custos dos medicamentos, na amostragem definida, e que são apresentados por
classe farmacológica.
Assim sendo, mesmo sendo efetuada apenas uma análise, por falta de maior
adesão dos participantes, por diversas razões, há evidência de custos e gastos e que
podem ser evitados caso sejam aplicados ferramentas mais específicas e com melhor
desenho.

Quadro 15- Intervalo dos custos relacionados às classes farmacológicas

0%<VG< 1%
Antifolato
Antianginosos
Antiisquêmico
Antiinfecciosos
Antiinflamatórios
Antidiabéticos
Anticonvulsivantes
Antidiarreicos
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Antiparasitários
Antieméticos
Hormônios
Neurolépticos
Relaxantes Musculares

Antiácidos
Diuréticos
Laxantes
Oftalmológicos

1%<VG< 2%
Anti-Hipertensivos
Antiarrítmicos
Dermatológicos
Vitaminas
Vasodilatadores
5%<VG< 10%
Eletrólitos

10%<VG< 20%
Antibacterianos
Medicamentos Manipulados

Hipnóticos

20%<VG< 30%
Antivirais
Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

De acordo com dados, ilustra-se no gráfico 4 destacado abaixo, os intervalos
de gastos com medicamentos que foram comprados e que não foram usados, e que
tiveram seu prazo de validade vencido, e o quanto representa cada intervalo em
percentagens, considerando o custo total desprendido com perdas por fator
vencimento.
Dessa forma, facilitando a visualização de quais intervalos de custos são mais
encontrados quando se analisa por valor econômico desprendido para o custeamento
relacionado às perdas envolvidas dos medicamentos que não forma utilizados na rede
hospitalar.
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Gráfico 4- Intervalos de custo e como são reveladas ao contexto de MSPU
0%<VG< 1%
2%<VG< 4%
10%<VG< 20%

9%

1%<VG< 2%
5%<VG< 10%
20%<VG< 30%

3%

3%
6%
55%
24%

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Por meio dos dados expostos, no quadro 14 e no Gráfico 4, fica evidente que
existem custos relacionados ao desperdício por perdas por vencimento. Custos que
poderiam estar sendo disponibilizados para outras ações de atendimento de saúde,
ou então, através da realização de compras de materiais e equipamentos para
tratativa de várias enfermidades que estão relacionadas ao desdobramento da
questão.
Observa-se que a maioria dos custos relacionadas por classe farmacológicase
encontrano intervalo entre 0% e 1% (55%) de Valor Gasto (VG), nas análises obtidas,
eem segunda posição os medicamentos relacionados no intervalo entre 1% e 2%
(24%).
Esses dados evidenciam que a maioria dos medicamentos que vencem estão
delimitados aos valores financeiros menores e que os medicamentos que custam mais
caro vencem menos, porém, com valor financeiro mais elevado.
A título de exemplificação, ainda nessa análise, através da realização de um
corte temporal pontual, à título de exemplo, em um determinado momento específico
do ano, representativo do mês vigente considerado, pertencente ao 2° trimestre do
ano de 2020, evidenciou-se o gasto gerado em desperdício de medicamento por
vencimento com a classe de Antibióticos vencidos, para ilustração de análise, em
analogia ao que já fora exposto até o momento.
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Foi exposto, em reais, no período já explicado anteriormente, disponibilizado
pelo hospital participante, à título de exemplo, o seguinte valor existente de estoque
real com Antibióticos:em torno de R$ 170 mil reais.
Esse valor, refere-se ao financeiro do estoque como demonstrativo que,
dependendo do seu porte os hospitais possuem valores econômicos expressivos
estocados em medicamentos.Quando comparado aos valores indicados no quadro
14,especificamente, na demonstração de intervalo de VG, obtêm-se o seguinte
resultado:
Intervalo do custo relacionado à classe farmacológica:
(8) ANTIBACTERIANOS: 10%<VG< 20%
Isso quer dizer que o valor que seria pago pelo hospital, considerando o
intervalo de valor gasto, seria entre R$ 17 mil reais e R$34 mil reais, que poderiam
ser desperdiçados.
Supondo que foram perdidos 15% de medicamentos por vencimento, no
período exposto, o gasto com desperdício de medicamentos vencidos seria em torno
de R$ 25.000,00, que poderiam ter sido perdidos com perdas por vencimento.Os
Antibióticos, classificam-se em medicamentos de alto custo, portanto, realizar
medidas de controle para essa classe farmacológica revela-se de extrema
importância.
Esse valor final expresso é relevante, o que nos remete a refletir que poderia ser
revertido para compra de equipamento de saúde, por exemplo, para o hospital,
evidenciando que os custos são relevantes.
O segundo hospital que se prontificou em colaborar com a pesquisa não
conseguiu levantar os dados econômicos, por não autorização. Porém, decidiu por
expressar algumas considerações que foram registradas e que são consideradas
para análise, uma vez se tratar de situação real em um determinado hospital da
Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
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Figura 18 - Sem acesso aos gastos financeiros

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)
Nota: Sem acesso aos gastos. Porém, descreve “alta oscilação”.

Em relação à figura 18, referente ao segundo hospital que se prontificou em
colaborar com a análise quando solicitado, do profissional aderente da pesquisa, o
mesmo relatou que não teve permissão e acesso aos custos financeiros o que,
inviabilizou, portanto, correlacionar as análises, com o outro hospital que forneceu os
dados, já discutidos.
Porém, dados interessantes são extraídos das informações destacadas, como
por exemplo, a confirmação de que não utiliza ferramenta específica de controle para
empréstimos e trocas, desconhecimento dos valores financeiros relacionados, que
possuem muita oscilação de compra de acordo com sazonalidade e que o desperdício
de medicamentos gera mais perda financeira do que o próprio produto, evidenciando,
portanto, que várias são as dificuldades.
Enfim, preocupação por parte do profissional não falta, mesmo sem a
disponibilidade dos dados. Porém, disponibilizou suas indagações, frustrações, e,
também, a não utilização de ferramente específica, o que evidencia, o quanto é
necessário o desenvolvimento de ferramentas específicas para o melhor
enfrentamento da problemática ora exposta.
Poder aplicar indicador específico, torna-se relevante e plausível, para que
tratativas mais elaboradas possam ser implementadas nas rotinas de dispensação de
medicamentos.
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4.4 PROPOSIÇÕES DE UM SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL
Uma resolução estratégica, quando se tem um fármaco sem utilidade e com
potencial de uso por outra instituição, pode trazer benefícios aos hospitais e otimizar
os processos que envolvem medicamento sem previsão de uso (MSPU).
Isso pode ser realizado melhorando o fluxo, que viabiliza o aproveitamento por
toda uma rede de hospitais,com a utilização de ferramentas eficazes, uniformes,
direcionadas e com indicadores, para que se alinhe o conjunto de informações e
conexões.
O que se propõe é o estímulo de projetos, parcerias, conexões e ferramentas,
que serão pontuados posteriormente,para melhorias da gestãode medicamentos.A
ideia é mostrar que podem existir soluções mais funcionais e que toda essa logística
pode ter um formato mais especifico e condizente com as necessidades demandadas,
capaz de contribuir para uma gestão de medicamentos mais eficaz e de forma mais
sustentável.
Para que isso ocorra torna-se necessário que os gestores se alinhem aos seus
representantes estratégicos em cada unidade do hospital, para estimular condutas e
formas de trabalho, como por exemplo, o que será proposto e direcionado a seguir,
para a melhor gestão dos MSPU.
Todos os envolvidos no processo precisam ter o entendimento da importância
de monitorar de forma mais adequada o controle dos MSPU, para que uma menor
quantidade de medicamentos ultrapasse o prazo de validade e se tornem resíduos
farmacológicos e que possam causar agressão ao meio ambiente.
Desta forma, direção, gerência, apoio técnico, auxiliares, enfim, todos que
estiverem relacionados a essa temática são agentes transformadores e devem
colaborar para a implantação de um sistema de gestão otimizado.
A visão geral do sistema proposto é composta de uma proposta de
plataforma,conforme será apresentada e detalhada na figura 19, da criação de uma
rede integrada de trocas de MSPU e,também, a utilização de documento padrão para
troca e controle da gestão de medicamentos, apresentado e detalhado na figura 20.
Com a utilização de uma plataforma única e padronizada, e com a aplicação de
documentos padrões e indicadores específicos, a logística de troca de MSPU se
tornaria mais uniforme, com padrões específicos, na qual todos poderiam se
beneficiar, utilizando-se dessa nova logística sugerida.

93
A figura 19 apresenta uma proposta de plataforma para troca de MSPU e tratase de uma proposta de controle de trocas desses medicamentos que estão estocados
e que poderiam ser compartilhados em rede hospitalar, com os cadastrados.
Figura 19 - Rede Integrada de Medicamentos Sem Previsão de Uso (MSPU)

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Nessa plataforma integrativa de compartilhamento de medicamentos da rede
hospitalar, as instituições interessadas poderiam se associar e utilizar como
ferramenta para trocar ou doar seus medicamentos, que estão parados no estoque e
que não são mais necessários, disponibilizando em rede para acesso à todos os
interessados envolvidos e cadastrados.
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Através de uma forma mais conectada e integrada, as informações seriam mais
acessíveis e visíveis aos interessados, que queiram ou necessitam acessar dados de
medicamentos que estariam disponíveis de serem compartilhados.
Seria uma plataforma capaz de conectar a rede hospitalar permitindo um
aproveitamento melhor dos medicamentos que não estão sendo utilizados,
colaborando nas terapias daqueles que estão na busca desses produtos.
No link “conceito”, referente à proposta da plataforma, exposto na figura 19,
seria pontuado, por exemplo, informações sobre definição de medicamentos sem
previsão de uso (MSPU), sua relevância ao contexto hospitalar, objetivos da
plataforma, por que ela foi criada, ano de elaboração, publico alvo, quais
medicamentos poderiam ser trocados, a importância de utilizar a ferramenta e se
tornar um aderente, os impactos a serem alcançados e que estão relacionados à
gestão de MSPU, e a contextualização aos ODS.
No link “cadastro” os hospitais realizariam ativação na plataforma através de
preenchimento de dados como nome do hospital, categoria hospitalar, endereço,
CNPJ, e-mail, interesse na plataforma (troca, doação ou ambos), medicamentos de
interesse, nome dos profissionais que irão se responsabilizar pelas transações,
cadastramento do código aderente e outras informações pertinentes.
Nesse momento o hospital receberia um código de acesso, na qual a instituição
poderia optar e definir qual setor estaria realizando a permuta, se é o setor de
farmácia, compras, almoxarifado, enfim, quem está operando a transação e, também,
realizando a definição do “status”, se está ativo ou inativo, para conhecimento da rede.
No link “suas trocas” o hospital poderá realizar as transferências, após a
realização do cadastro. Nessa fase irá registrar quais os medicamentos que seriam
trocados, com todas as informações necessárias, tais como: nome do medicamento,
concentração farmacológica, forma farmacêutica, quantidade, lote, vencimento e
preço, utilizando do preenchimento do documento denominado “Swap Drug”,
detalhado na sequencia.
Nesse acesso o hospital irá escolher a modalidade de troca, se será dupla troca
ou troca única. Caso escolha a opção de troca única irá apenas adicionar as
informações já citadas anteriormente e o sistema registrará o valor final da transação.
Esse valor financeiro registrado na plataforma permite que o hospital receptor
dos medicamentos se torne consciente do valor da negociação a ser paga. Desta
forma, podendo ser ressarcido pelo recebimento com outras mercadorias do hospital
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que recebeu o medicamento ou ,então, através de pagamento com valor financeiro a
ser pago,atendendo ao quantitativo estabelecido, podendo as partes negociar a forma
de acordo, através de contato por e-mail que tenha sido registrado na aba “cadastro”.
Caso a escolha seja a dupla troca, o hospital que iniciou a transação informa a
escolha da categoria, e os itens que está oferecendo e quais os que têm interesse em
receber. O sistema soma automaticamente os valores negociados para cálculo final
da transação, de forma que cada hospital tenha conhecimento do saldo final.
No link “parcerias” os hospitais poderão cadastrar cursos, palestras, eventos,
treinamentos que queiram ou se interessam em disponibilizar para a rede, com
informações tais como: data, título do evento, quantidade de vagas disponíveis, valor
financeiro, público alvo, nome e currículo dos palestrantes.
Dessa forma, os hospitais se tornariam mais conectados, integrados e
participativos, facilitando a gestão das trocas de medicamentos. Outras instituições
relacionadas à problemática poderiam aderir à plataforma para contribuir com a rede
com informações relacionadas à gestão de medicamentos.
Um exemplo seria a indústria farmacêutica, que ao utilizar a plataforma,
divulgaria, por exemplo, novos fármacos, terapias ou protocolos, contribuindo com
informações relevantes.
No link “doação de medicamentos” os aderentes poderão cadastrar os
medicamentos que estariam disponibilizando para a rede, sem a necessidade de
registrar o motivo, mas somente os itens, quantidades e validades.
Para disponibilizar poderá informar o número da nota fiscal de origem e demais
documentos que considerem necessários alocar, para garantir uma maior
transparência do sistema e que poderão estar disponíveis no “link suas trocas”.
Como exemplo e contextualizando com a ideia proposta, destaca-se um projeto
aplicado na Espanha, na região da Catalunha. Desenvolvida por Farmacêuticos, que
criaram uma rede virtual de compartilhamento de Antídotos, que desprendiam de
dificuldades para aquisição de compra e manutenção no estoque da farmácia, e dessa
forma, ao utilizar o aplicativo empréstimos poderiam ser executados para salvar vidas
(AGUILAR-SALMERÓNet al., 2017).
Conforme Aguilar-Salmerónet al. (2017), a plataforma pode ser acessada
através do link http://www.xarxaantidots.org, sendo lançada em Junho de 2015. O
aplicativo possui um espaço para informações gerais sobre o projeto e opção de trocas
de informações sobre antídotos de natureza não urgente.
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Existe, também, na plataforma uma área privada, que é dividida em quatro
seções, sendo a primeira com dados de informações dos 15 antídotos incluídos na
rede e seu estoque recomendado, considerando a complexidade do hospital.
A segunda se refere ao gerenciamento de estoque dos antídotos com
formulário virtual. A terceira parte se refere à ação do empréstimo, através de
informações do aplicativo, de mapas on-line “Google Maps” e solicitação de
empréstimo virtual. E, por fim, a quarta etapa, que se refere à documentação.
Segundo os autores, em Junho de 2016, 40 hospitais públicos e privados
ingressaram na rede, de todas as províncias da Catalunha, que acessaram 2102
vezes, e treze consultas toxicológicas foram recebidas.
Os autores concluem que a rede é positiva e beneficia a qualidade dos
atendimentos dos pacientes envenenados, disponibilizando maior número de
possibilidades de empréstimos (AGUILAR-SALMERÓNet al., 2017).
O presente trabalho almeja a criação, também, de uma plataforma que poderia
estar disponibilizando não somente antídotos na rede, mas todos os medicamentos
disponíveis para troca.
Uma rede, uma plataforma, com conexões mais rápidas, acessíveis a todos os
profissionais da saúde e que precisam de medicamentos em tempo real, com
transações mais conexas e com gestão mais eficiente.
Na sequência, são apresentados documentos a serem padronizados nas
instituições para a gestão de controle e troca desses medicamentos, elaborados com
base nas informações obtidas na pesquisa e disponíveis, e que seriam, também,
disponibilizadas na plataforma.
Para melhorar o processo de troca de MSPU foram elaboradas duas
ferramentas que poderão auxiliar na prática de troca de medicamentos. A primeira
trata-se de um documento padrão intitulado nesta dissertação de “Swap Drug” (figura
20), que servirá como documento sugestivo para os hospitais seguirem e utilizarem
na relação de negociação para as trocas dos medicamentos.
Documento que deverá ser reconhecido como válido pelos integrantes da rede
e que poderá servir como garantia para os estabelecimentos que confirmam que a
transação foi efetuada, como comprovante da transação executada.
Representa uma possibilidade de estrutura de rede interligada e que poderia
aperfeiçoar o uso de MSPU entre os conveniados, fazendo gerar soluções mais

97
sustentáveis e ambientalmente adequadas, além de estimular economias aos
associados.
Com a definição do registro único, as transações se tornariam mais uniformes
e seguras, pois todos os hospitais já conhecerão como pertencentes às transações e
com isso menos desvios ocorrerão, pois saberão que a origem das trocas é da
plataforma padrão, podendo assim gerar mais confiabilidade nas negociações.
Para essa fase de planejamento, o hospital que aplicar a transação de troca de
MSPU elaborará uma relação com todos os nomes das instituições que possui
parceria e adotará a codificação estabelecida pela rede para cada hospital, facilitando
à dinâmica e a gestão das trocas de medicamentos. A figura 20 demonstra o padrão
para troca de controle desses medicamentos, que poderia ser utilizado pelos
hospitais, como sugestão de controle.
Figura 20- Documento base - “Swap Drug”

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

Nesse documento, o aderente seleciona os dados que serão solicitados, como
por exemplo, Estado registrador, qual procedimento está executando no momento, se
é dupla troca, ou troca única, data da transação, categoria enquadrada no momento,
se está como doador ou receptor no fluxo, código de acesso, transação a ser
executada, se é doação ou troca, por exemplo,número da operação realizada, e
“status” definido na transação efetuada.
Também, adição de dados dos produtos, como nome, apresentação,
quantidade, data de vencimento, e preço final estabelecido, todos registrados e
compartilhados entre os aderentes que estão efetuando as trocas, conforme exemplo
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demonstrado na figura 21, que mostra o modelo de proposta para acompanhar as
trocas entre MSPU.
Figura 21- Documento base - “Swap Drug” - Exemplo

Fonte: Elaborado pela Autora (2020)

As empresas podem acessar a aba documentos e disponibilizar a nota fiscal
para comprovar os valores pagos nos medicamentos,visível somente entre os que
estão efetuando as trocas, podendo ser acessada pelos diretores, gestores e
interessados, através de código de acesso, garantindo a transparência do processo.
Nesse exemplo, o da figura 21, a transação efetivada tratou-se de dupla troca de
doação, aproveitando o mesmo processo, ou seja, o hospital HX01 dou para o hospital
HX02 e vice-versa.
Pode-se notar, nesse exemplo que o hospital HX01, na transação de número 1,
realizou doação de medicamentos equivalentes a soma de R$100, 00 contra R$ 50,00
do hospital HX02.
Essa diferença pode ser negociada entre as partes, de forma individual, e
registrada pela Plataforma, em acordo de pagamento ou acerto posterior, podendo,
inclusive optar pela forma monetária ou, então, por produtos e/ou mercadorias
necessárias futuramente.
Para acompanhar a efetivação dessa prática recomenda-se regularmente
aplicar o Indicador sugerido nesta dissertação, denominado Controle de Estoque de
Medicamento Sem Uso (CEMSU),apresentado na Figura 22 (frente) e 23 (verso),
documento único, para auto-avaliação e paridade entre os demais hospitais
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aderentes, na qual se utilizou a abreviatura MSU extraída da sigla imposta e já
apresentada anteriormente de MSPU neste trabalho.
Utilizado pelos hospitais para visualizar como está sendo controlado,
monitorado e acompanhado pelos gestores as informações relacionadas ao controle
de medicamentos sem previsão de uso (MSPU).
Os indicadores são importantes de serem utilizados na rotina das atividades do
dia a dia de qualquer empresa. São relevantes para acompanhar e monitorar a
evolução e o desenvolvimento de qualquer trabalho, e, possibilitando, realizar ajustes
sempre quando necessários.
Fornecem aos administradores e gestores uma visão mais ampla do processo
e facilita a compreensão, inclusive, para contribuições de forma mais assertiva para
melhorias das atividades que são necessárias.
Tornam-se dados quantitativos que podem ser mensurados e analisados para
que se possam realizar as devidas correções e tratativas que sejam necessárias para
o sucesso da aplicação do Indicador.
Ao contar com informações críveis sobre os resultados alcançados, pode-se,
também, construir uma visão sistêmica da organização, que acaba por gerar mais
confiança nas tomadas de decisões pertinentes.
Nas pesquisas bibliográficas não se encontrou Indicadores específicos
relacionados ao contexto de cuidado com os MSPU, sendo, portanto, algo novo e de
fácil aplicação.
Trata-se de um documento que pode ser padronizado, de fácil entendimento e
uso, uma vez que a compreensão do mesmo não se encontra de forma robusta e de
difícil entendimento.
Uma auto-avaliação e monitoramento para uso em hospitais que se preocupam
com a sustentabilidade relacionada aos cuidados com os medicamentos e que não
estão sendo mais necessários e que se não monitorados e que acabam vencendo.
Uma ferramenta que estimula o trabalho em conjunto, seguindo com o devido
apoio da Direção que pode, inclusive, contribuir diminuindo possíveis burocracias
impostas pelo desconhecimento desse assunto, particular ao contexto hospitalar.
Após o entendimento da dinâmica inicial, para verificar a pontuação alcançada,
ainda é possível encontrar recomendações e a logística do plano a ser aplicada na
instituição, que optar em aderir pelo uso dessa ferramenta.
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Na figura 22 destaca-se, portanto, o Indicador elaborado para que os gestores
possam acompanhar as transações e se realmente estão sendo executadas, e de que
forma. Também, para estimular os profissionais a sempre executarem tal prática, para
que essa atividade não fique no esquecimento dentro da rotina dos processos
executados.
Ferramenta essa que pode ser aderida ao Planejamento Estratégico e no
Mapeamento de Processos, relacionados ao conjunto que delimita para ações
consideradas positivas ao enfrentamento de uma realidade que é percebida em
diversas instituições hospitalares.
Relaciona-se, portanto, posteriormente, o documento que foi apresentado em
formato único, que pode ser impresso em apenas uma única folha, frente e verso e
que recebeu o nome Controle de Medicamento Sem Uso (CEMSU), para fins
didáticos.
Indicador que poderá auxiliar tecnicamente os profissionais de saúde que estão
inseridos nessa dinâmica do processo de troca de medicamentos que não estão
sendo utilizados na rotina do hospital mas que podem ser aproveitados, sendo
trocados através da platafoma, e que, portanto, poderá gerar mais economias e
menos resíduos farmacológicos.
Portanto, uma ferramenta que mostrará aos agentes interessados se o
processo de troca de medicamentos está sendo efetiva, coerente, e conduzida de uma
forma clara e objetiva e, acima de tudo, correta.
Na figura abaixo, dividida entre frente e verso apresenta-se o Indicador
classificado como INDICADOR CEMSU, que ajudará os gestores avaliarem em suas
instituições como está o gerenciamento das atividades que se relacionam com trocas
de medicamentos que não estão mais sendo aproveitados na instituição.
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Figura 22- Documento base – Exemplo

Fonte: Autor (2020)
Nota: CEMSU- Controle de Estoque de Medicamento sem Uso
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Figura 23- Documento base – Exemplo

Fonte: Autor (2020)
Nota: CEMSU- Controlede Estoque de Medicamento sem Uso
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No início do documento tem o espaço para preenchimento da instituição que
está aplicando o Indicador CEMSU, o nome do profissional avaliador e a data
executada. No canto superior direito da figura 23 se encontra instrução de como
responder o 5S SCORE DE EXECUÇÃO CEMSU.
Na sequência, o responsável pela execução do Indicador apontará em qual
SCORE DE PONTUAÇÃO se encontra o hospital. Após, irá para a leitura das
recomendações de acordo com o SCORE FINAL OBTIDO, que se encontra no final
da figura, permitindo o aprimoramento do sistema da sua instituição.
No final do documento (frente) está o sistema de gestão para a recomendação
de aplicação do CEMSU e, também, espaço para o resultado do SCORE. Dessa
forma, o estabelecimento poderá verificar e acompanhar a sua gestão de controle
relacioanda ao MSPU, impondo melhorias no controle. Há, também, espaço para
ciência da Direção e Chefia Imediata, permitindo que os gestores acompanhem como
os profissionais estão monitorando e controlando os medicamentos que não estão
sendo utilizados na rotina.
Na figura 23, que se refere ao verso da figura 22, expõem-se informações para
o melhor entendimento da forma de aplicação do Indicador e conceitos importantes
relacionados a esse documento.
Indicador de auto avaliação dos responsáveis relacionada ao contexto, e com
possibilidades de apresentar melhorias para o enfrentamento da problemática, pois o
próprio documento apresenta medidas que podem ser aplicadas para o melhor uso e
controle de MSPU, permitindo a obtenção de resultados mais significativos.
Importante que se aplique a cada período o ciclo de PDCA, como exposto
anteriormente nesta dissertação, para melhor acompanhamento das melhorias
necessárias ao bom desempenho e evolução das metas a serem alcançadas por cada
hospital.
Conforme

apresentado

nos

resultados,

cada

instituição

apresenta

peculiaridades e individualidades, que devem ser respeitadas e por essas razões
devem utilizar o Indicador juntamente com ciclos de PDCA, para que cada hospital
execute os ajustes nos documentos e os tornem aplicáveis ao panorama que cada
unidade contempla.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resíduos oriundos de fármacos não utilizados por terem seu prazo de
validade vencido representam prejuízos financeiros e podem gerar impactos
ambientais.
Vários são os fatores determinantes para o surgimento de resíduos resultantes
de medicamentos vencidos, tanto internos quanto externos, envolvidos na cadeia da
logística de cuidado com os fármacos administrados aos pacientes.
As principais causas de geração de medicamentos sem previsão uso (MSPU),
e que são problemas comuns aos hospitais investigados, estão relacionados às
operações de compra e de cancelamento de itens.
Outros fatores, mas com diferenças entre os hospitais, são alta de pacientes,
sazonalidade, falta do item no mercado, rotatividade do prescritor e despadronização.
Através da presente pesquisa verificou-se que o atual gerenciamento desses
fármacos nos hospitais investigados é insuficiente, e que necessita de aprimoramento
para melhorar a sua eficácia.
A maioria dos hospitais não utiliza nenhuma forma de controle específica, assim
como ferramentas adequadas para gerenciar esses fármacos, ou seja, apenas os
deixam de lado, aguardando possível utilização futura e posteriormente os descartam
após o vencimento de seu prazo de validade.
Relacionando ao fator econômico verificou-se que, além do desperdício de
recursos financeiros, representados pela não utilização de medicamentos, há também
gastos com a sua disposição final e que os mesmos variam de acordo com as classes
farmacológicas presentes nos hospitais.
Também, que há diferenças de controle entre os hospitais dependendo da
categoria a qual se enquadram e o formato de gestão, assim como a região geográfica
a qual pertencem.
Em relação ao gerenciamento a pesquisa apresenta o conceito de uma
plataforma aplicada ao setor hospitalar, criando uma rede e a utilização de
documentos padrões, uniformizando a organização e o controle, que podem ser
avaliados por meio de indicadores de desempenho da gestão do hospital permitindo
o seu aprimoramento.
Recomenda-se, como pesquisas futuras e complementares, que também
podem contribuir para evitar o desperdício de medicamentos sem previsão de uso, a
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orientação para consumo racional, informações de compradores sobre os problemas
envolvidos e orientação da disposição final adequada, e de estímulo à opção de
fracionamentos de medicamentos, permitindo a aquisição da dose exata necessária
para o tratamento, para evitar sobras oriundas das compras realizadas nos
distribuidores de produtos.
No tocante ao fator financeiro, sugere-se para pesquisas prováveis um maior
aprofundamento das questões econômicas, com estudos voltados a obtenção de
informações mais detalhadas sobre os gastos que estão sendo desprendidos para
aquisição e disposição final dos fármacos vencidos.
Torna-se importante uma maior divulgação, adesão e acompanhamento dos
ODS pelos hospitais para que com a aplicação dos objetivos as empresas possam
atingir metas mais coerentes ao que são sugeridas pelos 17 objetivos e metas a serem
alcançados.
Para que as transações de MSPU sejam realizadas entre hospitais de forma
adequada, há necessidade de ferramentas específicas. O sistema desenvolvido e
proposto pela pesquisa é composto de uma proposta de plataforma, da criação de
uma rede integrada de troca de medicamentos sem previsão de uso, e de um padrão
adequado para troca e controle de gestão de medicamentos.
O sistema inicia com uma plataforma moderna de troca, permitindo mais
agilidade, transparência, confiança, rapidez, e com as garantias de rastreabilidade
para as instituições aderentes, inclusive, podendo ser utilizada pelo governo e demais
interessados, como por exemplo, a indústria farmacêutica.
A rede conectará de forma mais assertiva a rede hospitalar e possibilitará que
se tenha uma melhor gestão dos medicamentos sem previsão de uso, de forma há
proporcionar maior possibilidade de troca desses medicamentos que estão estocados
e não estão sendo utilizados nos hospitais.
Acessando a plataforma e aderindo-se a ela, os estabelecimentos hospitalares
terão a oportunidade de conhecer esse sistema, se cadastrar, trocar e doar seus
medicamentos, realizar conexões mais sólidas com outras instituições, além de terem
a possibilidade de participar de cursos e eventos direcionados, divulgados na própria
plataforma.
Importante também será a utilização dos documentos que estarão
disponibilizados na plataforma para aplicação na prática de gestão dos MSPU, e
assim contribuírem com as transações de forma segura, racional e direcionada.
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Utilizando o documento “Swap Drug”, os hospitais poderão utilizar essa
ferramenta para trocar os MSPU entre os hospitais aderentes e desta forma garantirse de maior confiabilidade, entendimento e da melhor logística nas transações, que
poderão ser executadas conforme necessidade e interesse, optando, por exemplo,
por troca única ou dupla troca, conforme necessidade do momento e da instituição.
Outro documento de grande relevância é a utilização de indicador, denonimado
CEMSU, também disponível na plataforma, e desta forma, os hospitais poderão se
auto-avaliar e acompanhar com dados mais significativos, como estão sendo
realizados os controles e gestão no cuidado com medicamentos que não estão sendo
utilizados, mas que estão “parados” no estoque e que podem se tornarem resíduos
farmacológicos.
Com a obtenção do “score” final, os gestores responsáveis também poderão
verificar se os setores responsáveis estão, de fato, realizando controles confiáveis
para gerenciar de forma mais assertiva todas as metas, e estarem contribuindo com
a redução de resíduos e gastos relacionados.
Assim sendo, a redução do desperdício pode ter importantes reflexos nos
gastos com aquisição, e de disposição final de resíduos, evitando também impactos
ambientais potenciais.

107
REFERÊNCIAS
AGUILAR-SALMERÓN, R. et al. Criação de uma rede virtual de antídotos entre os
departamentos de farmácia de hospitais catalães. Fazenda Hosp. [conectados], v.
41, n.3, p.317-333, 2017.
AMARANTE, J. A. S; RECH, T. D; SIEGLOCH, A. E. Avaliação do gerenciamento
dos resíduos de medicamentos e demais resíduos de serviços de saúde na Região
Serrana de Santa Catarina. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro,2017, vol.22, n.2,
p.317-326.
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e
instrumentos. 2. ed. São Paulo: Saraiva 2007.
BARBOSA, G. S. O desafio do desenvolvimento sustentável. Revista Visões, n. 4,
v. 1, p. 1-111, jan. / jun. 2008.
BARBOSA, K. S. S. Gerenciamento de farmácia hospitalar: Otimização da
qualidade, produtividade e recursos financeiros. Revista Saúde e
Desenvolvimento, v. 4, n. 7, p. 6-25, 2016.
BERMUDEZ, J.A. Z.; BARROS, M.B.A. Perfil do acesso e da utilização de
medicamentos da população brasileira: contribuições e desafios da PNAUM –
Inquérito Domiciliar. Rev. Saúde Publica v. 50, Supl. 2:2s, 2016.
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico,
1988. Disponível em:
<https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.
10.1988/art_225__. asp>. Acesso em: 5 de jul. 2018.
BRUNDTLAND, Gro Harlem – Nosso futuro comum: comissão mundial sobre meio
ambiente e desenvolvimento. 2 ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas,1991.
______. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção 1. 3 p, 2010a.
______. Lei nº 17.211, de 2 de julho de 2012. Dispõe sobre a responsabilidade da
destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus
procedimentos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2
jul2010b.
______. Ministério da Saúde. Portaria nº 4283, de 30 de dezembro de 2010. Aprova
as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das
ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 30 dez. 2010c.

108
______. Ministério da Saúde. Resolução RDC n. 44, de 17 de agosto de 2009.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17
ago. 2009a.
______. Ministério da Saúde. Resolução RDC n 306, de 17 de agosto de 2009.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17
ago2009b.
______. Ministério do Meio Ambiente. ODS e gestão de substâncias químicas.
2020. Disponível em: < https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/gestao-dassubstancias-quimicas/ods-e-gest%C3%A3o-de-subst%C3%A2nciasqu%C3%ADmicas.html> Acesso em: 15 ago. 2020.
______. Projeto de Lei 2.121, de 2011. Dispõe sobre o descarte de medicamentos
vencidos ou impróprios para o consumo nas farmácias e drogarias e dá outras
providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2011a.
______. Projeto de Lei 12.305, de 2011. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos,incluindo os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder
público e aos instrumentos econômicos e aplicáveis. Brasília, DF: Senado Federal,
2011b.
______. Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Conselho Nacional do
Meio Ambiente - IBAMA. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 1986.
______. Resolução RDC nº 12808. Resíduos de Serviços de Saúde. NBR
12808..Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnica, 1993.
______. Resolução RDC nº 358., de 17 de agosto de 2009. Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 17 ago2009c.
______. Resolução RDC nº 6437, de 20 de agosto de1977. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 20 ago. 1977.
BUCK, C. et al. El desafío de La epidemiología. Washington DC:
OrganizaciónPanamericana de laSalud, 1988.
CAFURE, V. A.; GRACIOLLI, S.R.P. Os Resíduos de serviços de saúde e seus
impactos ambientais: uma revisão bibliográfica. Revista Interações, Campo
Grande, v. 16, n. 2, p. 301-314, jul./dez. 2015.
CARNEIRO E.F. Desenvolvimento sustentável e logística reversa: um passo no
caminho das práticas sustentáveis. Revista de Direitos Difusos, v.70, n. 01, jul-dez.
2018.

109
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA (CFF). Folder sobre o descarte correto de
medicamentos. 2015. Disponível em:
<http://www.cff.org.br/userfiles/file/Descarte%20de%20medicamentos_27maio2015_
curvas.pdf> Acesso em: 15 ago 2018.
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF/SP). Validade vencida e
armazenagem incorreta de medicamentos geram prejuízos de R$ 16 milhões ao
SUS. 2017. Disponível em: < http://www.crfsp.org.br/noticias/9008-desperdicio-emmedicamentos.html > Acesso em: 15 ago. 2019.
COUTINHO, L. A terceira revolução industrial e tecnológica. As grandes tendências
das mudanças. Economia e Sociedade, v. 1, n. 1, p. 69-87, 2016.
COSTA, W.M. da; FONSECA, M.C, G. DA. A importância do gerenciamento dos
resíduos hospitalares e seus aspectos positivos para o meio ambiente. Hygeia, v.5,
n.9, p. 12-31, 2019.
DE ASSIS, R. R. Q.; DE LIMA, L. J.; JÚNIOR, J. F. L. Desenvolvimento sustentável e
saúde: uma revisão integrativa. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, v. 2, n. 2,
2017. Disponível em: <http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.
php/pesquisainterdisciplinar/article/view/212>. Acesso em: 07 fev. 2019.
DI MARE, R. A concepção da teoria evolutiva desde os gregos. Porto Alegre:
EDIPUCRS, 2002.
FARIA, J. H. Sustentabilidade. por uma teoria crítica da Sustentabilidade. In:
SEMINÁRIO SOBRE SUSTENTABILIDADE, 5., Curitiba. Anais... Curitiba: Poisson,
2011.
FEMIPA. Manual de Sustentabilidade - material ilustrativo. 2019. Disponível em:
<http://www.femipa.org.br>. Acesso em: 25 jul. 2019.
FURUKAWA, P.O; et al. Sustentabilidade ambiental nos processos de medicação
realizados na assistência de enfermagem hospitalar. Acta PulEnferm., v. 29, n. 3, p.
316-324, 2016.
GUERRIERI, F.M; HENKES, J. A. Análise de descarte de medicamento vencido: um
estudo de caso no município de Rio das Ostras (RJ). RevistaGest. Sust. Ambient.,
Florianópolis, v. 6, n. 1, p. 566 - 608, abr./set. 2017.
GUIA DA FARMÁCIA. Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo.
2020. Disponível em: https://guiadafarmacia.com. br/materia/brasil-e-o-sexto-maiormercado-farmaceutico-do-mundo/. Acesso em: 21 abr. 2020.
JOÃO, W. S. J. Descarte de medicamentos. Pharmacia Brasileira, v. 82, n. 82, p.
14-16, 2011.

110
LIMA, L. J.; JUNIOR, J.F. L; LUNA, Y. H. D. M. Desenvolvimento Sustentável,
sustentabilidade e saúde: uma revisão. Revista Ciência e Sustentabilidade, v. 4, n.
2, p. 133-150, jul./dez. 2018.

MARTELLI, L. L. F.; DANDARO, F. Planejamento e controle de estoque nas
organizações. Revista Gestão Industrial da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná, Ponta Grossa, v. 11, n. 02, p. 170-185, 2015.
MOTA, D. M. et al. Uso racional demedicamentos: uma abordagem econômica para
tomada de decisões. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.13, suppl., p.589601, 2008
NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. ODS - Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. 2020. Disponível em:
<https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>, acesso em: 25 dez 2018.
ODRIOZOLA, V. Rede global de hospitais verdes e saudáveis. 2013. Disponível
em:
<http://www.hospitaissaudaveis.org/arquivos/SHS%202013_Ver%C3%B3nica%20O
driozola1. pdf>.Acessoem: 11 ago. 2019.
OLANIYI, F.C.;OGOLA, J.S.;TSHITANGANO, T.G. A Review of Medical Waste
Management in South Africa. Open Environmental Sciences, v. 10, p. 34-45, 2018.
OLIVEIRA, E.;BANSSZESKI, C.L. A logística Reversa no descarte de
Medicamentos. Caderno Saúde e Desenvolvimento, v. 9, n. 17- 2020.
PADILHA, A.; SAPPER, F.; CAETANO, N. R. Gestão de Estoque: um estudo de
caso aplicado em uma farmácia hospitalar. Espacios, vol. 37, n. 34, p. 1-22, 2016.
PELENTIR, M.; DEUSSCHLE, V. C. K. N.; DEUSSCHLE, R. A. N. Importância da
assistência e atenção farmacêutica no ambiente hospitalar. Rev. Ciência e
Tecnologia, Rio Grande do Sul, v.1, n.1, p. 20-28, 2015.
PINTO, G. M. F. et al. Estudo de descarte residencial de medicamentos vencidos na
região de Paulínea (SP), Brasil. Revista Engenharia Sanitária, v. 19, n. 3, jul/set
2014.
PUGLIESE, F.S.; VALADÃO, I.C.R.P.; MORAES, S.R. Risco ambiental causado pelo
descarte de medicamentos vencidos ou não utilizados pela população. Revista
Interdisciplinar da Universidade Veiga de Almeida, n. 3, p. 70-77, 2015.
PONTES, R. S. Modelo de processos de negócio para a logística reversa de
resíduos domiciliares de medicamentos incorporando a avaliação de
sustentabilidade do ciclo de vida de produtos. 2014. 125 f. Tese (Doutorado em
Ciências em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2014.

111
POTT, C.M; ESTRELA, C.C. Histórico ambiental: desastres ambientais e o
despertar de um novo pensamento. 2017. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ea/v31n89/0103-4014-ea-31-89-0271.pdf>. Acesso em: 25
mar. 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. PMC. Disponível em: <
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174 />, acesso
em: 20 jun 2020.
https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/perfil-da-cidade-de-curitiba/174
RESTITUIÇÕES DE RESÍDUOS AO SETOR. Revista Radis, n. 154, p. 27-39, 2015.
RIBEIRO, M. A.; BINSFELD, P. C. Descarte de medicamentos vencidos ou não
utilizados: riscos e avanços recentes. Goiás: [s.l.], 2013.
RESÍDUO ZERO BRASIL. ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
2020. Disponível em: <https://residuozero.org.br/>, acesso em: 20 jun 2020.
SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio
ambiente. São Paulo: Studio Nobel/Fundap, 1993.
SILVA, J. M. C. Gestão Ambiental de resíduos de medicamentos. 2017. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Fernando
Pessoa, Porto, 2017.
SILVA, R. C. et al. Coleta e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde
hospitalar no estado do Paraná. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 8,
n. 04, jan-jun. 2015.
SIQUEIRA, R. S. Pinterest. Disponível em:
<https://br.pinterest.com/pin/384987468146172454//>, acesso em: 20 jun 2020.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR. Padrões mínimos para
Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. 3 ed. Curitiba: Conselho Federal de
Farmácia (CFF), 2017.
SOUZA, C.P.F.A.; FALQUETO, E. Descarte de medicamentos no meio ambiente no
Brasil. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 96, n. 2, p. 1142-1158,
2015.
SOUZA, C.C; AQUINO, S.F; SILVA, S. de Q. Ensaios toxicológicos aplicados à
análise de águas contaminadas por fármacos. RevistaEngenhariaSanitária
Ambiental, v. 25, n. 2, p. 217-228, 2020.
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Guidelines for safe disposal of
unwanted pharmaceuticals in and after emergencies, Genebra: World Health
Organization, 1999.

112
ANEXO A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE MEDICAMENTOS ESTOCADOS SEM PREVISÃO
DE USO EM HOSPITAIS

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
1) Descrever as causas da geração de estoque de medicamentos sem uso na rotina
de trabalho no hospital a qual exerce atividade profissional.
2) Como é realizado o gerenciamento destes medicamentos, existe algum controle
de segregação, uso, utiliza alguma ferramenta de avaliação, existe redistribuição
de uso interno (instituição).
3) Realiza troca desses medicamentos sem uso com outros hospitais e de que
forma. (e-mail, telefone, contato pessoal etc.)
4) Gostaria de adicionar alguma informação ou sugestão relevante para o progresso
da pesquisa.
COMPLEMENTAÇÃO DA PESQUISA
Após aplicação do questionário, enviar uma cópia de documento que comprove a
realização de troca de medicamentos. Também, dados de custos mensais e anuais
com compras de medicamentos e custos com tratamento de resíduos oriundos de
fármacos que venceram. Para essa segunda parte apenas serão necessários os
dados, não precisando anexar documentação comprobatória.
(OPCIONAL)
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ANEXO B – TERMO DE COMPROMETIMENTO DOS ENVOLVIDOS
GESTÃO SUSTENTÁVEL DE MEDICAMENTOS ESTOCADOS SEM PREVISÃO
DE USO EM HOSPITAIS

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PESQUISA
TCLE
Prezado (a) Senhor (a)
O (a) Sr (a). está sendo convidado a participar, de forma voluntária, para os
devidos fins e efeitos legais, da pesquisa de Mestrado intitulada GESTÃO
SUSTENTÁVEL DE MEDICAMENTOS ESTOCADOS SEM PREVISÃO DE USO EM
HOSPITAIS que tem como objetivo analisar como é realizado o controle dos
medicamentos estocados e sem uso nos hospitais de Curitiba, capital do estado do
Paraná, e estimular conexões mais fortes, com foco na melhor forma de manejar os
fármacos, que não estão sendo utilizados e que podem trazer prejuízos tanto
financeiros

quanto

ambientais,

contribuindo,

portanto,

com

uma

melhor

sustentabilidade ambiental, reduzindo custos financeiros e colaborando com a saúde
pública da população. Sua participação no estudo consistirá em responder algumas
questões sobre trocas de medicamentos que não estão sendo utilizados no setor da
instituição. A entrevista terá a duração em torno de 30 minutos. Os riscos com essa
pesquisa são mínimos, uma vez que não serão publicados nomes tanto do profissional
quanto da instituição, para preservar a imagem de ambos, podendo trazer
desconforto, cansaço e aborrecimento, ao responder os questionamentos, tendo
direito o Sr (a) a recusa de responder a qualquer pergunta ou desistir de participar a
qualquer momento. Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa o Senhor (a) poderá
entrar em contato a qualquer momento com a pesquisadora através do telefone 041
992413895 ou pelo e-mail rosehofffarma@gmail.com. Sua participação é importante
e voluntária e vai gerar informações que serão úteis para os principais resultados
esperados da pesquisa com benefícios imediatos ou não.
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JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS:
Sob o ponto de vista da logística farmacêutica, a adequada reutilização dos
medicamentos estocados e sem previsão de uso pode ser uma das alternativas que
pode contribuir para diminuir os custos inerentes ao processo de controle, referente
ao melhor aproveitamento dos medicamentos que não estão sendo mais utilizados e
que estão estocados.
Caso executada de uma forma mais lógica, coerente e direcionada, poderá
aproveitar os recursos utilizados na compra do medicamento e minimizar a produção
de resíduos farmacêuticos, diminuindo os custos relacionados. Desenvolver ações
que realizem uma maior coparticipação entre os gestores de controle de compra e uso
de fármacos pode ser uma das alternativas defendidas no trabalho e que trará melhor
aproveitamento de medicamentos e redução de custos relacionados. Mas, para ser
eficaz, o processo precisa estar bem desenhado e alinhado, para que as transações
sejam realizadas com padrões de qualidade adequados e com transparência nos
processos. E, para tanto, a investigação na prática de exercício profissional se torna
essencial e a sua colaboração para um alcance na qualidade da pesquisa é muito
importante.
ETAPAS:
Aplicação de questionário, cópia de documento único de comprovação de troca
de medicamentos entre hospitais e dados de custos mensais e anuais com gastos
com compras de medicamentos, assim como valores com gastos de tratamento de
resíduos gerados, através de através dos gastos com empresa de resíduos, após
vencimento dos fármacos.
CONSENTIMENTO:
Declaro que recebi cópia deste documento e que o mesmo foi explicado de
forma coerente e que entendi claramente sobre a minha participação na pesquisa e
que também concordo com a publicação dos dados gerados com a aplicação desse
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questionário, e que estou ciente que minha identidade assim como a da instituição
que exerço atividade profissional será preservada e não estará citada na dissertação
a fim de preservar a imagem profissional e a da instituição colaboradora.
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