
 

* Coletores desenvolvidos pela empresa BHS, para o recebimento de medicamentos vencidos e em 

desuso. 
 
 

Por que sobram medicamentos nas residências? 
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 O objetivo deste Projeto é identificar  as classes de medicamentos mais descartados pela população 

- sejam  estes, vencidos ou pela sobra de medicamentos.  Para isso serão utilizados os dados dos coletores 

Ecomed*, desenvolvidos pela Empresa BHS, que permitem a identificação do príncipio ativo através da 

leitura do código de barras. Com a análise destes dados, buscaremos identificar as possíveis razões do 

descarte na hipótese de, por exemplo: Apresentação inadequada do produto: a quantidade de medicamento 

que o usuário necessita para seu tratamento é inferior ou superior à disponibilizada no mercado, o que 

implicará, ou na aquisição de mais unidades ou na eventual sobra no termino do tratamento. Outras hipóteses 

são: Falha/ interrupção do tratamento: por abandono, esquecimento, ou surgimento de efeitos colaterais; 

Automedicação, que é o uso de medicamentos sem prescrição médica ou sem orientação de pessoa habilitada. 

A prática da Farmácia caseira, que seria o “estoque” de medicamentos armazenados em casa, é uma outra 

fonte que normalmente resulta em medicamentos sem condições de uso (guardados de maneira irregular, ou 

mesmo sobras de tratamentos). Estes coletores estão disponíveis em 11 estados, sendo na região Sul (Rio 

Grande do Sul 61, em Santa Catarina e Paraná 92), na região Sudeste (São Paulo 208, Minas Gerais 19 e Rio 

de Janeiro 21), na região Centro-oeste (Goiás 12 e Distrito Federal 26) e na região Nordeste (Bahia 52, 

Pernambuco 2 e Ceará 4) em parceria com redes de estabelecimentos farmacêuticos. De acordo com as 

hipóteses mais prevalentes, poderão ser sugeridas ações específicas como: necessidade de apresentação dos 

produtos em doses fracionadas, e o profissional farmacêutico com maior atuação na orientação para o uso 

racional de medicamentos.  

 

Descritores: medicamentos vencidos; farmácia caseira; sobra de medicamentos; descarte de medicamentos. 

 

 

 

 


