
 

 

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS DE FÁRMACOS:  

UMA REVISÃO SISTÊMICA DA APLICAÇÃO DO 
ECODESIGN 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
A discussão sobre os assuntos ambientais compreendeu todas as partes que 

compõem a sociedade, inclusive os setores produtivos. O ramo de embalagens tem 
sido muito exigido quanto à necessidade de adquirir métodos orientados a diminuir o 
impacto ambiental na produção, uso e descarte da embalagem. Alterações 
significativas estão despontando no setor, com organizações apresentando atitudes 
mais inovadoras na gestão ambiental de seus negócios e recebendo a colaboração de 
designers para diminuir o choque de produtos e processos produtivos. São iniciativas 
precisas, que demonstram como é possível e importante trazer a questão ambiental 
para o projeto de embalagem. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

 
A palavra design é de origem inglesa e foi oficializada em 1588, com a sua 

inclusão lexical no Dicionário Oxford. Até o momento, design tem-se um plano ou 
desenho produzido para mostrar a aparência e a função de um objeto. Em uma 
concepção mais remota, encontra- se o verbo em latim, designo, designare, que 
abrange o sentido de desenhar (CARDOSO, 2008). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Trata-se de um estudo bibliográfico no viés qualitativo. Foi realizada uma 
busca de artigos na base, SciELO, nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando as 
palavras-chaves, embalagem, ecodesign e Farmaco. Foi realizado a partir de uma 
varredura de bases de dados de amplo acesso, encontrando textos que desenvolvem 
questões historiográficas e elaboram categorias de análise e critérios. Como resultado, 
observa-se que a discussão ainda está em fase de estabilização de critérios e 
definições abrindo perspectivas para a relação e aplicação de ecodesign em fármacos. 

4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

A proposta deste estudo foi verificar a aplicabilidade de ecodesign em 
embalagens fármacos, definindo assim qual o material mais indicado para assegurar a 
sua estabilidade, descrevendo as propriedades do produto, os diversos tipos de 
materiais de embalagem, os materiais mais utilizados para sua confecção, fatores que 
causam alterações no produto acabado e estudo de caso para melhor compreensão. Os 
resultados obtidos demonstram que a escolha de uma embalagem adequada para os 
fármacos é fundamental para que seja solucionada a questão ambiental. 
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