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O lixo hospitalar é considerado um agravante a saúde pública por ser um reservatório de 

microrganismos, substâncias tóxicas infectantes nas quais devem ser separados no 

momento do descarte e no seu acondicionamento. Sendo necessário o descarte adequado 

dos resíduos perfurocortantes como as agulhas, lancetas e ampolas produzidas em 

farmácias que prestam assistência à saúde com administração de medicamentos via 

parenteral ou pela verificação da glicemia de jejum. A aplicação desses fármacos nessas 

empresas é Regulamentada pelas Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Nesse 

sentido, o objetivo dessa pesquisa é investigar como ocorre o descarte dos resíduos 

sólidos perfurocortantes em farmácias do município de Salitre-CE. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória de caráter descritivo e abordagem qualitativa, realizado na cidade 

de Salitre- CE, em três farmácias, tendo como sujeitos da pesquisa proprietários, 

farmacêuticos e balconistas que dispõem do certificado técnicos em enfermagem. Os 

dados foram coletados em junho de 2019. Foi apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e esclarecido, garantindo-se o anonimato das empresas e participantes do estudo. 

Foram excluídos da pesquisa os participantes que não atenderam os critérios de inclusão: 

ser farmacêutico com licenciamento para administração de medicamentos intramuscular 

e balconistas que possuam o curso técnico de enfermagem. Participaram da pesquisa 

dois proprietários, um farmacêutico e quatro técnicos de enfermagem. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado uma entrevista semiestruturada e solicitado 

a autorização dos participantes para a gravação do áudio, posteriormente as falas foram 

transcritas e comparadas com um questionário aplicado para coletar informações à cerca 

do local de descarte, frequência e destino. Os dados observados na pesquisa tiveram como 

base o plano de gerenciamento da Resolução da Diretoria Colegiada 306 de Dezembro de 

2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, considerando a necessidade de 

aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos, relativos ao 

gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde 

pública e a qualidade do meio ambiente. Evidenciou-se que o descarte desses resíduos 

acontece de forma adequada no descarpack, conforme preconizado pela ANVISA, mas 

percebeu-se uma inadequação referente ao local onde era posicionado, devido ao risco 

potencial dos profissionais incidirem contra o recipiente, contaminando-se e expondo os 

descartes infectados ao ambiente. Quando indagados a respeito do desfecho desses 

objetos, foi exposto que a empresa responsável pela coleta de lixo domiciliar faz o 

recolhimento e o descarte no aterro sanitário do município. Diante do exposto é 

perceptível a falta de discernimento acerca dos problemas que eventualmente podem vir 

a acontecer pelo descarte inapropriado, ocasionando problemas de saúde pública 

especialmente para os catadores de materiais recicláveis e a poluição ambiental que 



acarreta a contaminação do solo e conseguinte os lençóis freáticos. Sendo que é de 

responsabilidade dos dirigentes do estabelecimento elaborarem medidas para o descarte 

desse material contratando empresas especializadas e licenciadas pela ANVISA para o 

recolhimento, transporte e destino até a unidade de tratamento e descarte.  
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