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RESUMO

O estímulo da mídia, indústrias farmacêuticas, profissionais de saúde e até mesmo da população em geral para a compra de medicamentos 
estimula sua aquisição excessiva, e isso gera seu acúmulo nas residências. Por si só esta prática pode resultar em risco, já que muitas vezes estes 
itens não são armazenados em condição ideais, interferindo nos princípios ativos e ação dos mesmos. Mas também, estes medicamentos, sejam 
eles sobras de tratamentos ou uma segurança frente a uma possível doença futura, muitas vezes acabam não sendo utilizados até o seu 
vencimento, resultando em um resíduo que exige atenção. Apesar disso, o descarte inadequado é realizado pela maioria das pessoas, e isso se dá 
principalmente por falta de informação e de divulgação sobre os danos causados pelos medicamentos ao meio ambiente, assim como por 
carência de postos de coleta. Visando minimizar este problema ,foi disponibilizado na Faculdade Estácio Cotia um ecoponto para descarte 
adequado de resíduos medicamentosos, e o presente trabalho teve como objetivo monitorar os resíduos descartados neste, mais 
especificamente focando em comprimidos, cápsulas e drágeas, também avaliando a adesão da população local a este tipo de iniciativa. Para isso, 
o ecoponto foi mensalmente monitorado entre agosto de 2015 e maio de 2016, com os comprimidos, cápsulas e drágeas sendo diferenciados, 
quantificados e classificados quanto à classe terapêutica e data de validade. Neste período foram coletados 1991 itens: 82 capsulas gelatinosas, 
31 pastilhas, 1866 comprimidos. Do total que pode ser avaliado 90% se apresentaram fora do período de validade. Foram observados 
medicamentos com vários tipos de ação terapêutica, porém, os tipos mais comuns foram anti-hipertensivo (25,2%), vitaminas e suplementos 
minerais (12,6%), antibióticos (10,2%), analgésicos (9,6%), anti-concepcionais (6%), anti-inflamatórios (5,5%), broncodilatadores (5,4), anti-ácidos 
(4,5%), anti-histamínicos (0,9%). Já em termos de avaliação temporal, foi observada uma tendência de aumento no descarte de resíduos no 
ecoponto de acordo com o progresso do semestre, sendo observada uma acentuada queda no final deste. Este padrão foi mais claramente 
notado para comprimidos, que corresponderam à maioria dos resíduos descartados, enquanto que para cápsulas e drágeas o padrão apresentou 
uma maior oscilação, provavelmente em decorrência do menor número de itens associados à estas categorias. Este padrão geral observado pode 
ser diretamente relacionado à flutuação observada na população normal da faculdade e indica o uso do Ecoponto por estes indivíduos, 
reforçando sua importância não só pela contribuição no descarte adequado de medicamentos, mas também pela conscientização a respeito do 
tema. Pesquisas sobre o efeito dos fármacos em sistemas aquáticos revelam que antibióticos, antineoplásicos, hormônios sexuais e outros são 
extremamente impactantes para algas e peixes e sugerem efeitos também para seres humanos.
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