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RESUMO

Os medicamentos são utilizados para tratar, curar ou ainda amenizar sintomas provocados por diferentes doenças, sendo a sua utilização muitas 
vezes indispensável para a manutenção do tratamento ou até mesmo a cura da enfermidade. Porém, é comum que estes fármacos não sejam 
consumidos por completo, gerando um acúmulo significativo nas residências, que termina geralmente com sua destinação ao lixo ou esgoto.  Esse 
descarte inadequado é realizado pela maioria das pessoas por falta de informação e resulta em riscos ambientais.  Dessa forma, o presente 
estudo justifica-se pela necessidade de informar e conscientizar a população acadêmica a respeito dos riscos sobre o descarte inadequado dos 
medicamentos vencidos ou em desuso. Este trabalho então se propôs a revitalizar o ecoponto existente na instituição e qualificar e quantificar os 
medicamentos descartados no ecoponto, avaliando o tipo de impacto que esta medicação poderia causar em caso de descarte inadequado. O 
estudo está sendo realizado na Faculdade Estácio Cotia/ Europan, onde em projeto prévio foi estabelecido um ecoponto para a coleta de resíduos 
medicamentosos. A estrutura, assim como a sinalização foi reavaliada e ajustada, visando uma melhor visibilidade e acesso pela população local. 
A partir desta adequação, os resíduos descartados vêm sendo mensalmente quantificados e classificados quanto às principais substâncias ativas, 
validade, veículo e ação biológica, após o que serão encaminhados para a Vigilância Sanitária do município para incineração. Considerando a 
revitalização do ecoponto, foi mantida a localização, por ser um ponto de fácil acesso e visibilidade. Porém, visando uma menor possibilidade de 
acesso aos fármacos pela população, foi substituído a estrutura para disposição dos fármacos, sendo as lixeiras abertas trocadas por uma caixa de 
madeira, mais funda e fechada. Junto da caixa foi disposto um banner que orienta e identifica o ecoponto. Foram coletados no total 1950 
fármacos contabilizáveis, sendo 1810 comprimidos, 70 cápsulas, 880 ml de medicamento líquidos dispostos em 27 vidros e 425 gramas de 
medicamentos pastosos em 28 bisnagas, total que demonstra a utilização da estrutura pela população. Quanto às classes terapêuticas foram 
observados diferentes tipos de ação, sendo os principais os anti-hipertensivo (58%), seguidos dos utilizados para controle da hipercolesterolemia 
(6%), diuréticos (5%), anticoncepcionais (4%), anti-reumáticos (3%), analgésicos (2%) e antitérmico (2%).  Para muitas destas classes terapêuticas 
as consequências do descarte inadequado ainda não foram especificamente descritas na literatura, porém, estudos recentes vêm denominando 
estas substâncias de contaminantes orgânicos-traço, e diversos efeitos ambientais vem sendo descritos. Em ambientes aquáticos, por exemplo, os 
estrógenos são capazes de gerar alterações fenotípicas em peixes, com machos afetados se tornando produtores de ovos ou inférteis. Nas fêmeas 
os efeitos observados resultaram em redução da produção de ovos, e experimentos sugerem como consequência o colapso de populações em 
ambientes naturais. Já os efeitos crônicos são ainda menos conhecidos, especialmente considerando a sinergia entre diferentes fármacos. Apesar 
disso, sabe-se que, pelo menos em parte, a dificuldade em determinar as dimensões deste problema se deve ao desconhecimento do volume de 
fármacos inadequadamente descartados. Neste sentido, o presente estudo conclui que a disposição de um ecoponto acompanhado de sinalização 
já é uma iniciativa suficiente para que pelo menos parte da população se sensibilize e altere seu comportamento quanto ao descarte destes 
resíduos, se apresentando como uma contribuição positiva para as atuais e futuras gerações.
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