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RESUMO

O uso e armazenamento de medicamentos em domicílio é um hábito comum no Brasil, sendo uma prática preocupante, uma vez que as
consequências são diversas, podendo gerar impactos irreversíveis ao meio ambiente e a saúde humana quando desprezados de forma incorreta. 
Grande parte dos medicamentos sob prescrição médica ou isentos de prescrição não são consumidos por completo, tendo como principais 
motivadores: a interrupção do tratamento por falta de adaptação; abandono do tratamento por conta própria, pois houve desaparecimento dos 
sintomas; quantidade de medicamentos prescritos ou dispensados de forma não adequada com a terapia indicada, entre outros fatores que 
levam o paciente a armazenar esses medicamentos em domicilio, na esperança de reutilizá-los em outro momento, ou até mesmo repassar para 
terceiros. No entanto, essa prática favorece a automedicação, não sendo totalmente utilizados ou até mesmo descartados em locais 
inapropriados, tendo como destino final o lixo comum ou esgoto doméstico. A inexistência de informações e orientações a população sobre a 
forma correta de descartar esses medicamentos trazem consequências a curto, médio e longo prazo, como resíduos farmacológicos advindos do 
lixo comum e rede de esgoto, que mesmo depois de serem quimicamente tratados não conseguem eliminar por completo as substâncias tóxicas, 
levando a contaminação do solo, da água e dos seres vivos, o que podem causar resistência em certos microorganismos em relação a antibióticos 
e alterações endócrinas causadas por resíduos de hormônios. Outro fator preocupante está relacionado às famílias carentes que dependem dos 
lixões para sua sobrevivência, pois estes têm contato direto com os alimentos contaminados com medicamentos ou podem até mesmo fazer uso 
destes aleatoriamente, causando intoxicações e outros riscos à saúde dessas famílias. Dessa forma, o objetivo desse estudo é avaliar como o 
descarte de medicamentos é realizado pela população Goianiense, considerando o nível de informação, a forma, a participação do farmacêutico 
nas orientações quanto a forma correta de desprezar os medicamentos, a existência de pontos de coleta e os danos provocados ao meio 
ambiente. Realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa descritiva, na qual foi aplicado um questionário semiestruturado com 17 perguntas 
para uma amostra da população de Goiânia (n=270) nos meses de fevereiro e março de 2019. A pesquisa iniciou-se após aprovação pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) UNESA, obedecendo rigorosamente a Resolução 466/2012 sob o número do CAAE: 05834418.6.0000.5284. Percebe-se 
que 97% dos entrevistados armazenam medicamentos em casa, sendo o local mais utilizado o guarda roupa, representando 47%. Entretanto 
68,8% da população realiza o descarte dos medicamentos em lixo comum. Percebe-se também que 61,8% da população verifica o prazo de 
validade no momento da compra e 64,4% quando vão fazer uso, 51,8% não conhecem os risco sanitários e ambientais, 75,2% não sabem da 
existência de pontos de coleta, 60,4% procuram pelo farmacêutico, 4,8% receberam orientações sobre o descarte correto de medicamentos e 
7,8% tiveram propostas de recebimento de medicamentos vencidos ou em desuso pelo farmacêutico. Diante dos dados apresentados, conclui-se 
que a falta de regulamentação de resíduos para medicamentos após o consumo e a falta de informação sobre os pontos de coleta contribuem 
para o descarte inadequado. Sendo assim, é fundamental a ação dos profissionais farmacêuticos no processo de educação em saúde.
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