
É muito comum ver 
pacientes indo até uma 
farmácia à procura de 
algum medicamento, 
prescrito ou não. O 
problema é que muitas 
vezes o cliente não 
sabe detalhes daquele 
remédio ou não se 
preocupa com os risco 
da automedicação. 
Neste sentido, foi criado 
um outro projeto na 
área de saúde, o Projeto 
de Lei nº 244/2017. O 
PL foi aprovado por 
unanimidade na sessão 
parlamentar de quinta-
feira (22) e está em 
análise no governo do 
Estado.

O  Farmácia Clínica é 
uma área da Farmácia 
voltada à ciência e à 
prática do uso racional 
de medicamentos, na 
qual os farmacêuticos 
prestam cuidado 
aos pacientes, de 
forma a otimizar 
a farmacoterapia, 
promover saúde e 
bem-estar, e prevenir 
contra doenças. 
Após sancionada a 
lei, o farmacêutico 
especializado em 
farmácia clínica poderá 
orientar o cliente com 
relação ao receituário 
prescrito – sem alterar 
a prescrição médica 
–, com o objetivo de 
adequar as farmácias 
clínicas dentro das 
farmácias do Estado. 
“A atividade pode 
ser exercida em 
qualquer local que 
possua usuários 
de medicamentos 
expostos ao risco e às 
consequências de seu 
uso. O profissional que 
atua clinicamente tem, 

entre outras funções, 
a de garantir o uso 
correto do medicamento, 
melhorando a adesão 
desses usuários ao 
tratamento, para 
garantir uma melhor 
qualidade de vida”, 
explica o documento.

O  projeto vai 
auxiliar inclusive 
no controle do uso de 
medicamentos podendo 
o tratamento ser mais 
efetivo e fazendo com 
que o paciente consuma 
menos remédios. “Nós 
temos isso em Campo 
Grande e vamos 
ampliar no Estado. 
Quando o paciente 
vai na consulta com o 
farmacêutico clínico, 
ele vai ser orientado 
sobre como tomar o 
medicamento, se aquele 
medicamento é ideal 
para ser usado com 
os outros que ele já 
toma, se o tempo de 
uso está correto, vai 
acompanhar o paciente. 
Se os sintomas 
não melhorarem, o 
farmacêutico vai 
encaminhar para o 
médico, por escrito, 
para que ele volte a 
consulta. Hoje em 
Campo Grande, já 

ficou provado que, em 
dois anos da farmácia 
clínica, o paciente 
adere ao tratamento 
de forma melhor. Antes 
o paciente aderia 27% 
ao tratamento porque 
só pegava o remédio 
e tomava de forma 
irregular. Quando ele 
passa pela consulta 
com farmacêutico, 
essa porcentagem sobe 
para 86% de adesão 
ao tratamento. O 
município de Campo 
Grande gastava 
R$ 16 milhões com 
medicamentos, agora, 
com a famácia clínica, 
esse custo caiu para R$ 
11 milhões”, revelou. 

De acordo com o 
conselho, em Campo 
Grande o serviço, que 
começou em agosto de 
2015, com atendimento 
em quatro unidades de 
saúde, passou para 10 
unidades em 2016 e, no 
fim de 2017, a prefeitura 
ampliou o atendimento 
para 22 unidades de 
saúde. A implantação 
do serviço está sob 
cuidado da Coordenação 
de Assistência 
Farmacêutica da Sesau 
(Secretaria Municipal de 
Saúde Pública).

Perigo
Desfazer-se dos 
medicamentos em 
vasos sanitários 
ou cestos de lixo 
é arriscado

Descarte incorreto de medicamentos 
pode causar muitos danos à saúde

Nilce Lemos

Farmacêuticos de Mato 
Grosso do Sul lutam pela apro-
vação de um projeto de lei que 
visa ao cuidado com o descarte 
correto de medicamentos com 
base nos riscos ambientais 
causados pela eliminação in-
correta. O projeto  tramita 
na Assembleia Legislativa e 
dispõe sobre a obrigatoriedade 
das farmácias e drogarias 
manterem recipientes para 
coleta de medicamentos e cos-
méticos, deteriorados ou com 
prazo de validade expirado.

A justificativa do projeto 
é que após o uso de medica-
mentos, cosméticos e insumos 
farmacêuticos, muitas pessoas 
não sabem o que fazer com as 

sobras das cartelas, frascos 
ou caixas. A falta de um lugar 
específico para recolher as 
sobras dos medicamentos, 
cosméticos e insumos farma-
cêuticos, fazem com que esses 
sejam jogados no lixo comum. 
Isso tem causado problemas 
graves, além dos danos às pes-
soas que trabalham nos lixões 
e ao meio ambiente.

“Segundo estudos, ao des-
pejar sobras de remédios 
em ralos ou jogá-los em um 
lixo comum, as substâncias 
químicas presentes acabam 
caindo em rios, ou qualquer 
outro meio de distribuição 
de águas, fazendo com que 
sejam encontrados fármacos 
nas águas consumidas não só 
por animais, como pelos seres 

humanos. Além disso, tais 
componentes químicos afetam 
o solo, o ar (se forem subs-
tâncias voláteis) fazendo com 
que prejudique qualquer meio 
de vida ali existente. Assim 
sendo, consideramos tal me-
dida legal de relevância para 
o avanço do meio ambiente 
no Estado de Mato Grosso do 
Sul”, explica o documento.

A presidente do CRF-MS 
(Conselho Regional de Far-
macia), Kelle Slavec, ressaltou 
que os riscos de um descarte 
errado são muito altos e im-
plicam em uma série de con-
sequências à saúde. “Os riscos 
são muitos mas como as pes-
soas não sabem onde jogar, 
elas acabam jogando no vaso 
sanitário ou no lixo comum. 

Então, no lixo comum, tem as 
pessoas que vivem daquilo. 
Houve o caso de uma criança 
de 2 anos que estava no lixo e 
tomou um medicamento con-
trolado e veio a óbito. Muita 
gente joga no vaso sanitário, 
porém nossa água é tratada e 
nós vamos tomar isso, então 
de toda forma está sendo con-
taminada e isso deixa a gente 
cada vez mais resistente a 
várias bactérias e, quando 
precisar de um antibiótico, 
cada vez ele terá de ser mais 
forte. Na nossa bacia hidro-
gráfica, o mesmo alimento que 
planto aqui é exportado. Então 
também será contaminado. É 
um ciclo”, revelou. 

O projeto institui a polí-
tica de informação sobre os 

riscos ambientais causados 
pelo descarte incorreto, ob-
servando o seguinte requi-
sito: devem os recipientes 
serem lacrados, de material 
impermeável, com abertura 
superior e específica para 
cada tipo de resíduo, a fim de 
que sejam realizados o depó-
sito dos referidos produtos. 
A proposição impõe ao poder 
público a responsabilidade 
da destinação final dos medi-
camentos recolhidos nas uni-
dades públicas, não podendo 
ser lançado in natura ou 
queimados a “céu aberto”. A 
medida tinha sido vetada pelo 
governador que considerou 
ser inconstitucional, ale-
gando ser uma competência 
somente dos municípios. 

Na quarta-feira (21) durante 
uma reunião, que contou com 
as presenças do autor do pro-
jeto, o deputado Paulo Siufi, da 
presidente do CRF-MS, Kelle 
Slavec, da conselheira federal 
de Farmácia Márcia Saldanha 
e do assessor jurídico do CRF-
-MS, Marcelo Alexandre, com 
o assessor jurídico do gover-
nador de MS, Felipe Mattos, 
foi ressaltada a importância 
da legislação, por se tratar de 
saúde pública, proporcionando 
à população pontos para o des-
carte correto dos itens. 

Na quinta-feira (22), o veto 
do governador a este PL foi 
rejeitado pelos parlamentares 
por unanimidade. Agora a ex-
pectativa é de que o governo do 
Estado sancione a lei.
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Projeto aprovado deve regulamentar 
serviços clínicos farmacêuticos
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Lei dispõe sobre obrigatoriedade de farmácias manterem recipentes para coleta de medicamentos


