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CAPÍTULO 1 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
E SUAS APLICAÇÕES PARA 

ANÁLISE DE DADOS
Júlia Pardini Benício

Doi: 10.48209/978-65-5417-086-1

Introdução

Na contemporaneidade, uma demanda cada vez maior de informação é 

oferecida, contudo para que possam gerar resultados positivos é necessário que 

tais dados sejam utilizados de forma prudente.

Com essa finalidade nasce a ideia da inteligência artificial desenvolvida 

na iniciação científica, a qual obtém o máximo dos dados, automatizando a 

aprendizagem repetitiva e a descoberta a partir dos dados, além de se adaptar 

através de algoritmos de aprendizagem progressiva.

A inteligência artificial é essencial para empresas que desejam se mo-

dernizar. Isso ocorre porque é uma das principais tecnologias disruptivas da 

atualidade, a qual tem o potencial de mudar notavelmente o funcionamento das 

organizações empresariais.
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Em vista disso, uma empresa telefônica forneceu uma imensa oferta de 

dados, que devido a sua extensão, não poderiam ser analisados manualmente. 

Destarte, julgaram necessária a criação de uma inteligência artificial que pu-

desse interpretar os dados de forma automatizada e precisa, a fim de obter a 

probabilidade de cada cliente cancelar seu contrato telefônico. De posse dessa 

informação a empresa poderá tomar medidas com o intuito de reverter este ce-

nário

Desenvolvimento 

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver uma inteligência ar-

tificial para recolher e analisar dados de diferentes clientes de uma empresa 

telefônica, a fim de prever possíveis cancelamentos de planos telefônicos e 

demonstrar uma das inúmeras possibilidades de aplicação de inteligências ar-

tificiais (IA). 

Os objetivos específicos incluem:

• Baixar e configurar um banco de dados que possa armazenar todos os 

dados a serem analisados pela inteligência artificial;

• Desenvolver queries para a criação e indexação das tabelas e inserção 

de dados;

• Aplicar o básico em Python utilizando o banco de dados já criado e 

modelado.

Com o intuito de atingir os objetivos, a pesquisadora fez análises e cole-

tou informações. Para tanto, estudou e aprofundou seus conhecimentos na área 

de SQL, e aprendeu o básico sobre como interagir e utilizar o terminal Linux.
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Destarte, para alcançar tais objetivos, fez-se necessária a subdivisão desta 

iniciativa em oito etapas: Instalação do Xampp, instalação e configuração do 

gerenciador de banco de dados PostgreSQL, modelagem do banco de dados e 

indexação das tabelas, inserção dos arquivos csv no banco de dados, análise e 

filtragem dos dados do banco de dados, estudos da linguagem python, trata-

mentos dos dados em python e criação do algoritmo de Machine Learning.

1. Instalação do Xampp

O XAMPP é um pacote de software que foi desenvolvido com o objetivo 

de simplificar o processo de ter um servidor web completo. É um servidor que 

independe da plataforma, composto principalmente de banco de dados MyS-

QL, servidor Apache Web e intérpretes de linguagem de script (PHP e Perl).

Tal pacote atua como um servidor web gratuito e simples de usar, apto a 

interpretar páginas dinâmicas. Atualmente XAMPP é compatível com Micro-

soft Windows, GNU/Linux, Solaris, e MacOS X.

Com o Xamp é possível executar sistemas como WordPress e Drupal 

localmente, simplificando e agilizando o desenvolvimento. Como os dados es-

tarão armazenados em uma rede local, o acesso aos arquivos é feito de forma 

instantaneamente. O pacote de servidores é baixado cerca de 600 mil vezes por 

mês, conforme os dados do SourceForge.

Na presente iniciação científica o Xampp foi baixado e instalado no ser-

vidor da Faculdade de ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mes-

quita Filho” (UNESP) a partir do terminal Linux (programa o qual recebe as 

instruções do usuário a partir de comandos de texto e transmite-os às camadas 

de baixo nível do sistema operacional. Sendo uma ferramenta de software que 

intermedeia a comunicação do cliente com o Linux.). 
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2. Instalação e configuração do Gerenciador de Banco de Dados Post-

greSQL

Um banco de dados se constitui como uma coleção de dados recolhidos 

em processos comerciais e internos, nas redes sociais, website, na adminis-

tração de fornecedores, atendimento e todas as outras fontes de operação da 

companhia. Tais dados devem ser reunidos de forma sistemática, consistente, 

segura e acessível de forma fácil e prática.

No projeto desenvolvido a criação de um banco de dados é essencial para 

a funcionalidade do sistema, permitindo um armazenamento no qual os dados 

permaneçam protegidos, padronizados e organizados.

A ferramenta web utilizada para auxiliar o administrador do banco de 

dados PostgreSQL foi o PhpPgAdmin, esse gerenciador foi escolhido devido à 

prévia familiaridade da desenvolvedora com este software.

Toda a instalação, descompactação, configuração, criação de usuários e 

criação de link para o acesso web foi feita através do terminal Linux, permitin-

do que fosse criada uma interface gráfica web do PhpPgAdmin que facilitasse 

a utilização do banco de dados.

Figura 01. Interface PhpPgAdmin

Fonte: elaborado pela autora.
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3. Modelagem do banco de dados e indexação das tabelas

Modelagem de dados é o ato de estudar e analisar estruturas orientadas a 

dados. Como outros dispositivos de modelagem, modelos de dados são capazes 

de ser usados para uma pluralidade de aplicações, desde modelos conceituais 

de alto nível até modelos físicos de dados. 

A modelagem de dados é uma etapa indispensável e fundamental em 

qualquer iniciativa de elaboração ou manutenção de software, nela são defini-

dos todos os tipos dados e atributos da tabela, ou seja, nesse momento todas as 

tabelas e suas respectivas colunas serão definidas com sua devida caracteriza-

ção (nome, tamanho, tipo do dado) em linguagem SQL.

Durante a modelagem do banco de dados é possível indexar as tabelas, 

criando índices para suas colunas. Tal ato agiliza surpreendentemente a consul-

ta dos dados da tabela. Contudo, casos onde as colunas indexadas são alteradas 

frequentemente ou apresentam muitos dados repetidos a indexação das tabelas 

não é aconselhada. Na presente iniciação científica, entretanto, os dados são 

somente para a leitura, não sendo necessária a alteração dos dados. Assim a 

indexação foi a melhor alternativa para a melhora do desempenho do software.

4. Inserção dos arquivos csv no banco de dados

Uma vez criada as tabelas foi necessária a inserção dos dados, os quais 

foram fornecidos por uma empresa telefônica no formato csv, que equivale a 

uma planilha do excel. 

Após pesquisa, foi desenvolvida uma query que recolhesse os dados di-

retamente dos arquivos armazenados no servidor e os inserisse no banco auto-

maticamente, contudo foram encontrados alguns erros nos dados, tais como a 

duplicação de linhas (que não eram aceitas devido às chaves primárias da tabe-

la e que poderiam futuramente causar erros no software final) e a formatação 

europeia dos dados que não era aceita pelo formato UTF-8 do banco de dados.
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Novamente, foi necessária uma vasta pesquisa para que fosse encontrada 

uma forma de resolver tais contratempos. Primeiramente os dados foram con-

vertidos para o formato UTF-8 e então para solucionar o problema das linhas 

duplicadas o método utilizado foi a criação de uma tabela auxiliar sem chave 

primária que recebesse todos os dados (inclusive as linhas duplicadas), para 

que então pudessem ser filtrados e inseridos na tabela principal.

As queries utilizadas para inserir os dados na tabela secundária e depois 

filtrá-los e inseri-los na tabela principal foram:

Tabela 01. Queries para a inserção de dados 

Inserção de 
dados na tabela 

secundária 

COPY historico_recargas_SEM_PK (contract_key, status_
contratos, transaction_date, a_number, amount, balance_
amount, record_type) 
FROM‘/home/ jul ia /dados/__ALGAR2016/recarga/
historico_recargas_insercao_contratos_ativos_corrigido.csv’ 
DELIMITER ‘,’CSV;

Filtragem e 
inserção na tabela 

principal

INSERT INTO historico_recargas SELECT DISTINCT 
contract_key, status_contratos, transaction_date, a_number, 
amount, balance_amount, record_type FROM historico_
recargas_SEM_PK;

Fonte: elaborado pela autora.

No qual, “historico_recargas_SEM_PK” é a tabela auxiliar, “contract_

key, status_contratos, transaction_date, a_number, amount, balance_amount, 

record_type” são as colunas da tabela, “/home/julia/dados/__ALGAR2016/

recarga/ historico_recargas_insercao_contratos_ativos_corrigido.csv” é o di-

retório onde estão os arquivos csv e “historico_recargas” é o nome da tabela 

principal.
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Assim, esse esquema foi repetido e personalizado para todos os arquivos 

de dados pertencentes às diferentes tabelas. 

5. Análise e filtragem dos dados do banco de dados

Com as informações já inseridas no banco de dados, foi necessária uma 

primeira análise que filtrasse os dados não essenciais para a inteligência artifi-

cial, a fim de que fosse criada uma tabela secundária que resumisse as princi-

pais colunas e características da tabela. 

Como exemplo, seguem abaixo as 10 primeiras linhas da tabela original 

do histórico de sms, a qual apresenta diversas colunas, muitas delas desneces-

sárias para os objetivos do projeto.

Figura 02. Tabela historico_sms

Fonte: elaborado pela autora.

Diante destes dados, foi possível uma análise que selecionasse e concate-

nasse  as informações, objetivando uma tabela mais sucinta e objetiva. 

Segue abaixo a tabela obtida como resultado deste estudo e seleção. In-

teressante ressaltar que enquanto a tabela original apresenta os dados de cada 

sms, a tabela a seguir expõe os números relacionados a cada usuário, como 

número total de sms enviados, o número total de sms recebidos, a quantia total 

gasta no envio dos sms e a quantia total gasta no recebimento dos sms.
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Figura 03. Tabela dados_historico_sms

Fonte: elaborado pela autora.

 Com todas as tabelas de análise das tabelas originais, foi necessária a 

criação de uma última que reunisse todos esses dados, de maneira a criar um 

relatório completo com todas as características de cada cliente.

 Dessa forma, a tabela final ‘dados_resultado’ foi criada com um total de 

26 colunas e 39142 linhas.

6. Estudos da linguagem python

O estudo da linguagem python, linguagem de programação de alto nível, 

orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte, foi feito através do 

curso gratuito da Data Science Academy de Python Fundamentos Para Análise 

de Dados 3.0.

O curso de carga horária de 54 horas aborda: variáveis, tipos e estruturas 

de dados, loops, condicionais, métodos e funções, tratamento de arquivos, mó-

dulos, pacotes e funções Built-in, orientação a objetos, manipulação de banco 

de dados em python, introdução à Análise de Dados com Python, introdução 

ao TensorFlow, introdução a machine learning com python, introdução a Deep 

Learning, desenvolvimento Web e introdução ao Web Scraping.
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7. Tratamentos dos dados em python

 Antes de implementar o machine learning é fundamental tratar as colunas 

inválidas, ou seja, as colunas com valores não compreendidos pela inteligên-

cia artificial. No presente caso, foi necessário verificar a presença de valores 

NULL na tabela e alterar os valores da coluna ‘status_contrato’, dado que esta 

era preenchida por valores ‘C’ para contratos cancelados ou ‘A’ para contratos 

ativos (nesta modificação os dados ‘C’ foram substituídos por ‘0’ e os dados ‘A’ 

foram substituídos por ‘1’).

Por conseguinte, foi feita uma análise das colunas e a sua relação com 

a coluna ‘status_contrato’ (coluna que ao fim deve ser determinada pela inte-

ligência artificial). Tal estudo foi feito através de ferramentas da Matplotlib, 

biblioteca de visualização de dados e plotagem gráfica, que gera um gráfico que 

demonstra o relacionamento entre as colunas. Seguem abaixo a função utiliza-

da e o gráfico obtido  a partir desta.
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Figura 04. Gráfico de relacionamento entre as colunas da tabela dados_resulta-
do alta correlação negativa alta correlação positiva 

Fonte: elaborado pela autora.

A partir deste gráfico ficou clara a correlação entre as colunas e por con-

sequência, os dados mais relevantes ao exame da inteligência artificial, de ma-

neira a permitir a seleção das colunas utilizadas.
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8. Criação do algoritmo de Machine Learning

Antes de implementar as funções de Machine Learning, os dados tive-

ram de ser divididos em uma parte para estudo e aprendizado da inteligência 

artificial e outra para a testagem da acurácia da IA, seguindo a proporção de 

7:3 (70% dos dados para estudo e 30% para a testagem). Para tal divisão foi 

utilizado o método ‘train_test_split’ do scikit learn.

Necessário destacar que a proporção de contratos ativos e cancelados da 

tabela original foi mantida nas duas amostras.

Para o desenvolvimento do algoritmo de machine learning foram utiliza-

dos  os diversos métodos da Scikit-Learn, uma biblioteca Python para trabalhar 

com aprendizagem de máquina, buscando não somente o melhor resultado de 

acurácia da inteligência artificial, mas também o aprendizado de várias ferra-

mentas.

O primeiro método utilizado foi o Naive Bayes, um conjunto de algo-

ritmos de aprendizagem supervisionada, baseado na aplicação do teorema de 

Bayes, e de uma suposição “ingênua” (Naive) de independência condicional 

entre cada par de recursos para uma determinada classe de valores variáveis.

O segundo método escolhido foi o Random Forest Classifier, o qual 

consiste em um meta-estimador que ajusta vários classificadores de árvore de 

decisão em várias subamostras do conjunto de dados e usa a média para melho-

rar a precisão preditiva e o sobreajuste de controle. 

Por fim, foi escolhido o método Logistic Regression, no qual o algorit-

mo de treinamento usa o esquema one-vs-rest (OvR) se a opção ‘multi_class’ 

estiver definida como ‘ovr’ e usa a perda de entropia cruzada se a opção ‘mul-

ti_class’ estiver definida como ‘multinomial ‘. Esta classe implementa regres-

são logística regularizada usando a biblioteca ‘liblinear’ e os solucionadores 

‘newton-cg’, ‘sag’, ‘saga’ e ‘lbfgs’.
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A partir  do método ‘Metrics’ foi medida a acurácia dos três métodos de 

machine learning e desta forma, escolhida a metodologia Random Forest Clas-

sifier, a qual apresentou o melhor resultado.

Resultados e Discussão 

Ao fim do projeto, devido aos vários métodos utilizados, foram obtidos 

diversos resultados de acurácia da inteligência artificial, ou seja, de acordo com 

cada metodologia de machine learning a Inteligência artificial teve diferentes 

índices de precisão na determinação dos contratos ativos e cancelados.

Segue abaixo a uma tabela que relaciona o método do scikit learn e sua 

respectiva acurácia.

Figura 05. Análise de metodologias de machine learning e da divisão dos dados 
de treino e teste.

Classificador Precisão

30% Treino - 70% Teste

Gaussian Naive Bayes 67,05%

Random Forest 90,82%

Regressão Logística 68,55%

50% Treino - 50% Teste

Gaussian Naive Bayes 67,59%

Random Forest 91,37%

Regressão Logística 66,83%

70% Treino - 30% Teste

Gaussian Naive Bayes 67,82%

Random Forest 91,66%

Regressão Logística 67,37%
 

Fonte: elaborado pela autora.
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Desta maneira, a metodologia mais apropriada para o projeto foi a Ran-

dom Forest Classifier, que apresentou maior acurácia dentre as tecnologias tes-

tadas de modo a melhor satisfazer os objetivos do projeto.

Ademais, a separação dos dados na proporção de 70% para treino da 

inteligência artificial e 30% para testagem da mesma foi a que gerou melhores 

resultados e, portanto, mais adequada para o desenvolvimento.

Conclusão 

A partir do presente projeto, foi possível o desenvolvimento de uma IA 

com a acurácia de 91,66%, que em outros termos explicita que dentre 100 

resultados previstos pela inteligência artificial, aproximadamente 92 deles 

estavam corretos. Destarte, pode-se conferir a ampla aplicabilidade e precisão 

da inteligência artificial, de modo a se tornar uma ferramenta fundamental para 

a sociedade moderna. Outrossim, deve-se destacar o excelente desempenho 

que pode ser alcançado com uma IA, proporcionando análises que seriam ,em 

sua maioria, inviáveis se não fossem automatizadas, de modo a transformar 

dados que seriam descartados em informações preciosas para a previsão do 

comportamento dos usuários.
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CAPÍTULO 2

DESCARTE INCORRETO DE 

MEDICAMENTOS VENCIDOS 

OU NÃO UTILIZADOS NA 

CIDADE DE XANXERÊ

Paola Spricigo

Doi: 10.48209/978-65-5417-086-2

Resumo: O avanço na ciência e as melhorias na saúde proporcionaram um aumento 
na produção de medicamentos, que grande parte das vezes, depois de vencidos, são 
descartados de maneira incorreta, a maioria das vezes em lixo comum. A massa em 
geral julga-se desobrigada ou não tem conhecimentos dos riscos inerentes que este 
descarte incorreto dos fármacos podem trazer danos a curto e longo prazo. Os resí-
duos, quando entram em contato com o solo e água, podem causar contaminação, e 
mesmo passando por uma rede de tratamento não são eliminados totalmente. Os ob-
jetivos deste estudo foram conhecer e analisar qual é o destino dado aos medicamen-
tos vencidos ou que não são mais utilizados pela população nas residências, tomar 
conhecimento se há uma legislação brasileira que obrigue farmácias a fazer o reco-
lhimento dos mesmos, separar os fármacos mais descartados por classes identifican-
do seus princípios ativos e respectivamente as funções orgânicas pertencentes a cada 
um. Para isso realizou-se uma pesquisa com munícipes xanxereenses e em farmácias 
do município em questão. Adicionalmente, levantou-se o grau de conhecimento do 
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público-alvo sobre a existência de locais corretos para o descarte de medicamentos e 
de ações públicas esclarecendo o assunto. Os resultados demonstram que a maioria 
das pessoas descartam de forma incorreta, muitas vezes por falta de informação, por 
acomodar-se ou por acharem que não há mal nenhum na ação.

Palavras-chave: Medicamentos, Gerenciamentos de resíduos, Funções orgânicas.

Introdução

Os medicamentos de modo geral marcaram uma revolução nos ofícios da 

saúde pública e no exercício da medicina, alcançando lugar na terapêutica con-

temporânea. (NASCIMENTO, 2005). Porém, por conta do incentivo da mídia 

e a facilidade de obtenção tornaram seu uso rotineiro, gerando acúmulo desses 

produtos nas residências, fazendo com que a população se considerasse isenta 

dos riscos inerentes a manutenção dos mesmos (FERNANDES, PETROVICK, 

2014 apud BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009).

A sobra de medicamentos nas residências possui várias causas, dentre 

elas a obtenção destes em quantidade além da necessária para o tratamento, a 

gestão inadequada das farmácias e demais estabelecimentos de saúde em rela-

ção a distribuição, e as amostras-grátis entregues pelos laboratórios farmacêu-

ticos como modo de propaganda (SILVA, 2011).

Dessa forma, boa parte da população brasileira possui medicamentos em 

sua residência, acumulando-os de forma a constituir o que se pode denominar 

de farmácia caseira, da qual também fazem parte não apenas medicamentos 

mas outros instrumentos relacionados à saúde. (FERNANDES, PETROVICK, 

2014 apud BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009).

É de suma importância ressaltar que o armazenamento destes medica-

mentos na farmácia caseira deve manter a qualidade. Junto disso a população 

precisa ter em mente o uso racional da medicação caseira e os riscos que ela 
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oferece. Segundo Nascimento (2005), uma pesquisa realizada nas décadas de 

1980 e 1990 em jornais e revistas de larga circulação no país, mostrou que o 

uso de medicamentos estão ultrapassando as barreiras terapêuticas. Estes são 

consumidos cada vez mais com a finalidade de modelar o corpo conforme o 

padrão que a sociedade impõe, rigorosamente estabelecidos na cultura.

Após estudos contataram-se que há instabilidade dos medicamentos den-

tro do prazo de validade, segundo analise realizada com produtos que continham 

dipirona na forma liquida, nas residências de Araraquara, SP, houve a perda do 

teor da mesma em até 42,6% quando comparados a controles comerciais. O que 

justifica a necessidade de orientação associando ao armazenamento dos medi-

camentos nas residências e seu bom estado de conservação. (SERAFIM et al. 

2007, apud BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009). Ressaltando que a tempe-

ratura, presença de oxigênio, luz solar, radiação e umidade tem grande influên-

cia na conservação destes fármacos. (WELLS, 2005 apud BUENO; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009),

O brasileiro está estre um dos maiores consumidores mundiais de fárma-

cos e sua economia estável agregada inserida ao mais fácil acesso a estes me-

dicamentos, assim colaboram para o aumento do consumo que a curto e longo 

prazo trará consequências, como a maior quantidade de embalagens e sobras 

de medicamentos que possivelmente terão como destino o lixo comum (ALVA-

RENGA, NICOLETTI, 2010).

As práticas inadequadas do descarte de medicamentos podem atingir di-

retamente o meio ambiente, a fauna, flora e a saúde pública. (BUENO; WE-

BER; OLIVEIRA, 2009). Deve- se ter atenção em debater sobre a gestão de 

medicamentos em desuso e adelgaçar sugestões para minimizar o problema, 

que hoje infelizmente não é muito visível pela população em geral (SILVA, 

2011).
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A prática vigente de lançar diretamente nos esgotos os medicamentos 

vencidos ou os não utilizados, fazem com que estes cheguem às estações de 

tratamento na sua forma original, contribuindo assim com a contaminação am-

biental, inclusive com graves prejuízos para a fauna e flora aquáticas. O descar-

te de lixo comum também apresenta riscos para a saúde pública, estes podem 

ser ingeridos por terceiros, principalmente crianças e pessoas carentes (CAR-

VALHO et al., 2009 apud MACHADO, BINSFELD, s.a)

As autoridades preocupam-se com a contaminação da natureza por fárma-

cos. Já foram encontrados em água, solo e esgoto, excreções de metabolismos e 

complexos que não são eliminados nos processos de tratamentos, isso é resulta-

do do seu descarte indevido. Os compostos encontrados muitas vezes são tam-

bém de uso veterinário, que como os medicamentos de uso humano também 

deveriam ser descartados em seus devidos locais, neste caso, em agropecuárias, 

veterinárias ou até mesmo nos pontos de vendas destes (SILVA, 2011).

As consequências desses fármacos para o meio ambiente ainda não são 

muito conhecidas, contudo, a maior atenção se deve em relação à presença 

destas substancias na água, pois é mais fácil de ocorrer o contato direto com 

a saúde humana, animal e de organismos aquáticos (PONEZI & et al., 2008 

apud EICKHOFF, HEINECK, SEIXAS, 2009). Há grupos de fármacos que 

merecem uma atenção maior, dentre eles estão os antibióticos e os estrogênios. 

Devido ao desenvolvimento de bactérias resistentes e pelo seu potencial de 

afetar adversamente o sistema reprodutivo de organismos aquáticos. Outros 

produtos que requerem atenção especial são os antineoplásicos e imunossu-

pressores utilizados em quimioterapia, os quais são conhecidos como potentes 

agentes mutagênicos (BILA & DEZOTTI, 2003; PONEZI & et al., 2008 apud 

EICKHOFF, HEINECK, SEIXAS, 2009).
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No exterior o assunto é levado muito a sério, principalmente por paí-

ses desenvolvidos como o Canada, país de primeiro mundo está demonstrando 

grande preocupação com o assunto. Já a França, Itália e Austrália trabalham 

com campanhas de arrecadação a anos, envolvendo governos, farmácias e ins-

titutos de saúde (SILVA, 2011).

Assim este trabalho justifica-se pela preocupação ao modo que a popula-

ção e as farmácias descartam os medicamentos vencidos ou que não tem mais 

uso, e também visando a importância de levar a informação aos entrevistados 

de que o assunto é sério e pode causar danos a curto e longo prazo.

Deste modo tem-se como objetivos analisar de forma geral qual o destino 

que a população e as farmácias dão para medicamentos vencidos ou que não 

são mais utilizados na cidade de Xanxerê – SC, observar qual a importância 

que a população dá ao descarte incorreto de medicamentos e os danos que es-

ses podem causar a natureza e saúde pública, verificar se existe ponto de coleta 

para medicamentos vencidos ou sem uso nas farmácias e pesquisar sobre possí-

veis casos de contaminação de água ou solo pelo descarte incorreto desses me-

dicamentos na cidade de Xanxerê – SC, averiguar se existe alguma legislação 

brasileira sobre o descarte incorreto de medicamentos, mostrar a população a 

importância do descarte correto destes e separar os fármacos mais descartados 

por classe, identificar e pesquisar sobre os principais princípios ativos e suas 

funções orgânicas.

Materiais e Métodos

O nível de pesquisa deste trabalho classifica-se como descritivo, o que se-

gundo Gil (2002) têm como objetivo crucial a explicação das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, a fundamentação de relações 

entre variáveis.
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No que se diz ao delineamento desta pesquisa é denominado de levanta-

mento ou survey. Para Gil (2002) “as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Ele 

ainda diz que basicamente, procede-se à rogativa de informações a um grupo 

significativo de pessoas a respeito do problema estudado para, após, mediante 

análise quantitativa, alcançar-se as conclusões correspondentes aos dados co-

letados.

No âmbito da técnica de análise, nomeia-se por qualitativa e quantitativa. 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com peso numérico, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão do tema/fenômeno estudado. Os pesquisado-

res que adotam a abordagem qualitativa opõem-se a suposição de que há apenas 

um único modelo de pesquisa para todas as ciências (GOLDENBERG, 1997, 

p. 34). Já na pesquisa quantitativa seus dados podem ser quantificados, dentre 

uma amostra ou população estudada. Está pesquisa se centra na objetividade 

(FONSECA, 2002, p.20 apud. GERHARDT; SOUZA, 2009).

Realizou-se um estudo transversal, com amostra intencional, formada 

pela população do centro e de alguns bairros de Xanxerê, SC, sendo eles: Vista 

Alegre, João Winckler, Castelo Branco e São Romeiro, onde esses foram esco-

lhidos pelo fato de terem farmácias instaladas nas redondezas. Considerando 

o critério de exclusão das farmácias e da população a recusa em responder 

o questionário. Determinou-se como critério de inclusão idade superior a 18 

anos, não havendo idade limite superior, desde que o entrevistado possuísse 

condições para responder. A coleta de dados foi realizada pelas pesquisadoras 

nas ruas dos bairros e do centro durante o dia, entrevistando apenas xanxereen-

ses no período de fevereiro e março de 2020.
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Resultados e Discussões

A pesquisa realizou-se toda na cidade de Xanxerê, SC, localizada no oes-

te catarinense, distante 508 km de Florianópolis. Considerada uma cidade mé-

dia-pequena com uma população estimada em 49.738 habitantes e é a terceira 

maior cidade do oeste, ficando atrás apenas de Chapecó e Concórdia. A cultura 

predominante é italiana a alemã, levada por imigrantes que chegaram ao local 

no início do século XX, sua grande maioria procedentes do Rio Grande do Sul 

(IBGE, 2009).

Distingue-se pela qualidade de vida que é concedida a seus moradores e 

exibe o título de “Capital estadual do milho”, graças ao seu forte desenvolvi-

mento na agroindústria (IBGE, 2009).

Levantamento de dados nas Farmácias do Município de Xanxerê – SC.

A amostra foi realizada com 20 farmácias localizadas no município de 

Xanxerê, SC, onde foi questionado se havia pontos de coleta de medicamentos 

vencidos ou que não são mais utilizados pela população, 14 destas farmácias 

possuem, enquanto 5 delas não, sabendo que uma recusou-se a responder o 

questionário. Com isso, notou-se uma certa insegurança e resistência em alguns 

estabelecimentos.

Segundo relatos obtidos no decorrer da pesquisa, ouviu-se muito que a 

população em geral não faz a devolução com frequência de medicamentos, 

acumulando-os em casa, ou descartando de forma incorreta. Teve-se o interesse 

em saber qual o destino que as farmácias dão a estes medicamentos e se possui 

algum custo para as mesmas. Estes medicamentos são destinados a empresas 

que dão suporte as farmácias, com um custo elevado para descarte.
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Estas empresas incineram os medicamentos recolhidos. Essa coleta é fei-

ta uma vez ao mês ou a cada 15 dias, dependendo da demanda, porém estes 

prestam serviço para todas as farmácias do município, mesmo naquelas que 

não possuem ponte de coleta para a população e geral, pois a própria farmácia 

também tem medicamentos vencidos e precisam dar o descarte correto para os 

mesmos.

Apesar da pouca chegada desses medicamentos nos pontos de coleta 

quando chegam os mais deixados segundo a população são anti-inflamatórios, 

antibióticos, anticoncepcionais, remédios controlados e manipulados.

Princípios ativos dos fármacos

Tendo o conhecimento de cada classe e sua importância para a saúde e 

medicina pesquisou-se através de livros e fontes confiáveis da internet a formu-

la estrutural de cada princípio ativo, identificando assim as funções orgânicas 

presentes. Visando sempre a importância e confiando nos dados que foram re-

passados pelas farmácias e populares da cidade estudada.

Na cidade de Xanxerê a grande parte das farmácias não tem acesso aos 

tipos de medicamentos que mais chegam a elas para serem descartados, pois os 

mesmo são depositados em urnas logo na entrada do estabelecimento, sem ter 

contato algum com o atendente ou farmacêutico. Quando a farmácia dá o desti-

no correto para estes fármacos não realiza a observação e analise dos mesmo e 

muito menos os separam por classes, sendo assim ninguém tem contato direto 

a eles.

Dessa forma, em pesquisa aos populares que descartam de ambas as for-

mas os medicamentos, e as poucas farmácias que ainda tem contato direto com 

os fármacos entregues foram dados exemplos de medicamentos, incorporando 



Metodologias e ensino das ciências: investigações e protagonismos

28

todas as classes mais visíveis no município, apenas os nomes dos remédios 

controlados e manipulados não foram informados, somente para qual era sua 

utilidade, entre elas, pressão alta, diabete, depressão, tireoide e colesterol. As-

sim, através de estudos obteve-se os princípios ativos e as funções orgânicas 

que serão apresentados na seguir em forma de tabela:

Tabela 1: Medicamentos separados por classes, seus princípios ativos e respec-
tivamente as funções orgânicas correspondes a cada um

Medicamento Classe Princípio ativo
Função

orgânica

Amoxicilina Antibiótico Amoxicilina

Fenol, Amida, 
Éster, Ácido
carboxílico

Apracur Analgésico

Maleato de 
clorfeniramina/

Ácido ascórbico/
Dipirona sódica

Ácido ascórbico: 
Álcool, Fenol, Éster/

Maleato de clorfenira-
mina: Aletos Orgânicos, 
Amina, Fenol/Dipirona 

sódica: Amida,
Fenol, Cetona

Aas
Analgésico /

 anti- inflamatório
Ácido 

Acetilsalicílico
Ácido

carboxílico, Éster

Benegripe Analgésico
Dipirona

monoidratada
Amida, Fenol,

Cetona

Cimelide Antibiótico Nimensulida
Éster, Éter,

Amina

Coristina Analgésico
Ácido 

acetilsalicílico
Fenol, Álcool,

Cetona
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Digoxina

Tratamento do 
sistema cardíaco 

(remédio
controlado)

Digoxina Álcool e Cetona

Diclofenaco Anti-inflamatório Diclofenaco de 
Sódio

Aletos Orgânicos, 
Amina, Álcool,

Cetona

Dipirona Analgésico Dipirona sódica Amida, Fenol,
Cetona

Ibuprofeno Anti-inflamatório Ibuprofeno Acido
carboxílico

Paracetamol Analgésico Paracetamol Fenol e Amida

Adoless Anticoncepcional Etinilestradiol Hidroxila e
Fenil

Pesquisa a campo com munícipes de Xanxerê – SC sobre o descarte 
incorreto de medicamentos

A pesquisa envolveu munícipes da cidade de Xanxerê- SC, com idade 

mínima de 18 anos e sem idade máxima, de ambos os sexos. Foram entrevista-

dos 312 pessoas no total.

A população foi questionada sobre diversos pontos do assunto principal, 

desde onde descartam medicamentos, até os danos que os mesmo podem cau-

sar ao meio ambiente.

A tabela a seguir esclarece os locais com mais descarte de fármacos e 

respectivamente o número de pessoas que descartam nos mesmos.
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Locais e índice de descarte de medicamentos

Local de descarte de fármacos Nº de pessoas (%)

Lixo comum 54,68

Vaso sanitário 21

Esgoto doméstico 6

Farmácias 18

Outros 0,32

Total 100

Como mostra a tabela acima a grande parte da população entrevistada não 

descarta corretamente os fármacos. Conforme foi constatado há pouca preocu-

pação por parte dos cidadãos quanto aos riscos que estes podem causar ao meio 

ambiente, pelo fato de alguns de seus princípios ativos não serem eliminados 

totalmente no tratamento de água e esgoto, acumulando-se assim na natureza. 

O que chama atenção é de que mesmo os populares que descartam os fármacos 

em locais apropriados não tinham conhecimento dos danos ambientais que os 

mesmos causam.

É de grande importância ressaltar que o descarte incorreto destes fárma-

cos é feito normalmente a cada 4 meses ou um ano, pela grande maioria dos 

entrevistados. Já os que descartam corretamente fazem isso com menos fre-

quência ainda, geralmente uma vez ao ano, ou a cada dois anos, quando a uma 

quantia significativa para o descarte, assim acumulando-os em casa, na popular 

farmácia caseira, até seu vencimento.

Conforme o feedback dos munícipes, 107 deles, ou seja 34,5% não pos-

suem conhecimento algum e mal sabiam que este serviço era prestado pelos 
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estabelecimentos do município, já 205 deles conhece farmácias ou locais cor-

retos para descarte dos medicamentos, o que equivale a 65,5% da população 

entrevistada. Estes relataram que obtiveram a orientação do local correto para 

descarte através de campanhas municipais realizadas nos postos de saúde e 

farmácias.

É alarmante que há pessoas que mesmo com conhecimento de locais para 

descarte ainda assim acabam resistindo a informação e dando um “fim” incor-

reto para estes, as vezes pelo fato do ponto de coleta ser longe da residência ou 

segundo eles por falta de tempo e disponibilidade.

A não existência de uma legislação que obrigue farmácias a ter pontos 
de coleta de fármacos e a conscientização da população

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) descreve o conceito 

de medicamento como sendo todo “produto farmacêutico, tecnicamente obti-

do ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnóstico”, ou seja, um produto sólido ou líquido composto por um princípio 

ativo, passível de descarte, tornando-se, assim, um resíduo. (BALBINO, s.a)

O Brasil ainda não possui legislação especifica para o descarte de medi-

camentos de uso doméstico vencidos, algo que obrigue farmácias ou postos de 

saúde a receber os mesmos. Alguns municípios dispõem a iniciativa de cons-

cientização da população para o descarte correto de fármacos e das farmácias 

para o recebimento dos fármacos. Porém ainda é poupo, o processo de desti-

nação destes resíduos é muito mais complexo, inclui coleta externa, transporte 

e reciclagem não apenas do medicamento em si, mas também do papel das 

caixas, cartelas e bulas, tratamento dos medicamentos em si e disposição final 

(REVISTA REDIS, 2015).
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Mesmo que, em nível nacional, ainda não tenha sido dispostas soluções 

corretas para o descarte final de medicamentos, há municípios que já dispõem 

legislação específica sobre o assunto. Em Passo Fundo (RS), por exemplo, des-

de 2007 a Lei 4.462 obriga as farmácias a manterem urnas para a coleta de 

medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos deteriorados ou 

com prazo de validade expirado (REVISTA REDIS, 2015).

Conclusão

Levando em consideração os aspectos apresentados no decorrer do tra-

balho notou- se a falta de preocupação e informação por parte da população e 

do poder público, em descartar da forma correta os medicamentos vencidos ou 

que não são mais utilizados.

Com base nisso, compreende-se que o problema do descarte de medica-

mentos é uma pauta a ser discutida e argumentada pela administração do mu-

nicípio e os órgãos ligados a saúde pública, com o intuito de encontrar alterna-

tivas para que a situação não acabe se agravando e trazendo danos ambientais 

para o município e seus cidadãos.

Durante a realização da pesquisa a campo, percebeu-se por parte da po-

pulação que este estudo serviu como base de informação para muitos que não 

tinham conhecimento dos pontos de coleta, serviço prestado pelas farmácias e 

muito menos aos danos que os mesmos podem causar a saúde pública.

Viu-se que o Brasil deixa a desejar em sua falta de legislação, sendo 

assim, é indispensável a criação de uma lei que incentive o descarte correto e 

exija não só das farmácias e órgãos de saúde, mas a população como um todo, 

a maior preocupação quanto ao assunto, mostrando os danos que os resíduos 

destes medicamentos podem causar e punindo, diante de provas, os cidadãos 

que descartam da forma inadequada.
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