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Saúde

RESUMO

O consumo de drogas lícitas exige uma série de cuidados em relação ao seu consumo, contudo, devido ao fácil acesso para compras, às 
propagandas, é também a dificuldade de atendimento médico gratuito no Brasil, ocorre na prática um cenário frequente de uso de 
medicamentos sem prescrição médica. Esta prática, conhecida como automedicação, tem como consequência a criação das “Farmácias Caseiras”, 
que corresponde a um estoque de fármacos em casa para uso de acordo com a sintomatologia. Porém, a automedicação pode mascarar sérios 
problemas que seriam detectáveis pela avaliação dos sintomas e exames adicionais solicitados por um profissional de saúde, além de também 
acarretar riscos devido a interação medicamentosa e efeitos adversos. Além disso, à farmácia caseira também estão associados outros riscos, pois 
o armazenamento dos medicamentos geralmente não é corretamente realizado, com estes muitas vezes permanecendo expostos ao calor e 
umidade, o que pode comprometer a estabilidade e eficácia dos mesmos, além destes nem sempre serem utilizados antes do vencimento, o que 
exige seu descarte, que muitas vezes é inadequadamente realizado. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de avaliar indiretamente os 
riscos associados ao descarte inadequado de fármacos, por meio do monitoramento deste tipo de resíduo no ecoponto das Faculdades Estácio de 
Cotia / Europan, visando também sensibilizar a população destas instituições em relação ao consumo e descarte de medicamentos lícitos 
controlados. Para isso, foi elaborada uma campanha de comunicação presencial, com o intuito de conscientização e sensibilização dos alunos, 
professores e colaboradores, alertando quanto aos riscos do uso e manutenção inadequados de fármacos, sendo considerados desde o 
armazenamento até a importância do descarte correto. Ao mesmo tempo, se deu o monitoramento das drogas lícitas controladas descartadas no 
ecoponto local, com estas sendo quantificadas e qualificadas de acordo com sua classe terapêutica, princípio ativo, forma de apresentação e 
vencimento. Neste sentido, foram descartados no primeiro semestre da campanha 1102 medicamentos lícitos de uso controlados, sendo as 
classes terapêuticas presentes os analgésicos opioides (36,84%), analgésicos neuropáticos (18,69%), antidepressivos (18,42%), anti-inflamatórios 
(6,26%), antibióticos (5,43%), inibidores seletivo da enzima acetilcolinesterase (4,35%), cofatores para funcionamento de enzimas (2,08%), e 
outras 11 classes com representatividade menor do que 2% que somadas representaram 8,76% dos resíduos. A maior parte dos resíduos estava 
vencido e correspondeu a comprimidos. Associado ao monitoramento foi realizada a elaboração de diferentes itens para a composição da 
campanha presencial, sendo estes (1) marcador de livro, (2) boneco em tamanho real para acompanhar e dar maior destaque ao ecoponto, (3) 
cartaz informativo e identificador do ecoponto, (4) caixinha de remédio contendo informações sobre a alto medicação e descarte correto dos 
fármacos, (5) potes com foto do logo da campanha e informativo da campanha sendo todos distribuídos no dia, (6) suporte dos marcadores de 
livros, com o nome do site das redes sociais onde vem sendo veiculada a campanha digital “Enfarma”. Com estes elementos elaborados, foi criada 
uma área ou Ecoponto na instituição, composta por uma Caixa Coletora, Boneco e Cartaz Identificador. De acordo com os dados obtidos, a 
campanha sobre o descarte correto de medicamentos pode ser classificada como de sucesso, pois alunos e colaboradores estão usando o 
ecoponto local com maior frequência, reduzindo os impactos negativos do descarte inadequado deste tipo de resíduo. Além disso, a campanha 
também ajuda a minimizar os impactos da automedicação, ao informar e sensibilizar sobre os riscos associados a esta. Desta forma, o presente 
cumpre seus objetivos beneficiando não apenas a população local, mas também o meio ambiente.
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