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Resumo: De acordo com a Organização Mundial de Saúde entende-se que há uso racional de medicamentos 

quando pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas 

necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade. Porém, muitas 

vezes o Uso Racional de medicamentos não é seguido devido ao surgimento de farmácias caseiras inapropriadas, 

possibilitando o aumento da automedicação e maiores casos de intoxicação por medicamentos. Nesse contexto, o 

projeto tem como objetivo promover o Uso Racional de Medicamentos na comunidade acadêmica, tornando-os 

disseminadores de informações para a comunidade externa referentes ao assunto para que possam transmitir esse 

conhecimento a população em geral. Pode-se constatar que o projeto, em 2019, atingir aproximadamente 100 

pessoas e através das ações do projeto informações foram disseminadas e coletadas referente ao uso racional de 

medicamentos. Ao total foram coletadas mais de 300 unidades de medicamentos vencidos e/ ou em desuso.  
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PÚBLICO-ALVO  

O projeto de extensão tem como público alvo os acadêmicos do primeiro ano do 

curso de farmácia e a comunidade externa atingida pelas ações destes acadêmicos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa e os diversos municípios de moradia dos acadêmicos 

participantes. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O projeto foi realizado no Bloco M da Universidade Estadual de Ponta Grossa no 

que tange as ações educativas iniciais e a disseminação do conhecimento aos familiares. 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que há uso racional de 

medicamento quando pacientes recebem medicamentos para suas condições clínicas em doses 

adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para 

si e para a comunidade. Porém, muitas vezes o Uso Racional de Medicamentos não é seguido 

à risca, fazendo com que as pessoas tenham uma facilidade em estocar medicamentos em 

casa, o que costuma- se chamar de “ Farmácia Caseira”.  

A Farmácia Caseira, surge através do estoque desnecessários de medicamentos, seja 

pelo ato da automedicação, através do consumo de medicamentos sem prescrição médica ou 

sem orientação de um profissional da saúde, pelo armazenamento de sobras de medicamentos 

de tratamentos farmacoterapêuticos inacabados, a formação de polifarmácias que surge por 

meio de pessoas que fazem o uso de muitos medicamentos, a não adesão ao tratamento, entre 

outras situações. Todas estas circunstâncias podem ser consideradas uma “porta aberta” ao 

uso Irracional de Medicamentos, podendo gerar graves consequências para a saúde (AL 

RUWAILI, et al., 2014; CRUZ, et al., 2017).  

No Brasil, segundo o SINTOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico 

Farmacológicas), de acordo com os últimos dados, de 2017, os medicamentos foram um dos 

agentes que mais causaram intoxicação em humanos.  

Neste contexto, uma das vertentes do projeto de extensão Uso Racional de 

Medicamentos, é conscientizar os acadêmicos da primeira série do curso de Farmácia da 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

Universidade Estadual de Ponta Grossa de forma dinâmica procurando discutir assuntos 

relacionados ao Uso Racional de Medicamentos, orientando os estudantes sobre a importância 

do profissional farmacêutico para prevenção de reações adversas e intoxicações relacionadas 

com o uso indiscriminado de medicamentos, para que ele seja, um disseminador de 

informações relevantes para a comunidade, promovendo então o Uso Racional de 

Medicamentos. 

 

OBJETIVOS 

 O objetivo do projeto é promover o Uso Racional de Medicamentos na comunidade 

acadêmica e torná-los disseminadores de informações referentes aos temas abordados em 

palestras. 

Ainda, realizar a idealização de uma farmácia caseira com medicamentos adequados e 

métodos de armazenamento. 

METODOLOGIA 

Anualmente os acadêmicos da primeira série do curso de Farmácia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa são convidados a participarem de reuniões realizadas 

quinzenalmente pelos extensionistas monitores do projeto. Primeiramente, foram realizadas 

palestras aos acadêmicos, contextualizando o Uso Racional de Medicamentos para que eles 

obtivessem um conhecimento prévio sobre o assunto. 

Em seguida, os acadêmicos foram incentivados a coletar medicamentos vencidos ou 

em desuso na casa de seus familiares. Posteriormente, com estes medicamentos coletados foi 

feita uma gincana sobre Farmácia Caseira. Esta gincana visa de maneira lúdica incitar o 

conhecimento dos acadêmicos sobre o que seria uma farmácia caseira, os tipos de 

medicamentos coletados, a forma farmacêutica, o armazenamento e descarte adequados. Estes 

temas são os alvos de palestras seqüenciais após a gincana nos demais encontros. 

Adicionalmente foi aplicado um questionário socioeconômico as pessoas que 

utilizavam os medicamentos recolhidos para traçar um perfil das pessoas atingidas pelo 

projeto. 

RESULTADOS 
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 Foram executadas palestras dinâmicas aos acadêmicos sobre a contextualização 

sobre uso racional de medicamentos. Após foi iniciada fase de coleta de medicamentos. Os 

acadêmicos, depois de inteirar-se sobre o assunto do uso racional de medicamentos, foram 

orientados a coletar na casa de seus familiares medicamentos vencidos, ou sobra de 

medicamentos em desuso. Estima-se que ao total, foram coletados mais de 300 medicamentos, 

estes então, foram levados para um encontro do projeto. 

Neste encontro do projeto todos os medicamentos coletados foram reunidos, e 

através destes medicamentos foi realizada uma gincana. De forma dinâmica foi trabalhado o 

que seria ao certo uma farmácia caseira, testando o conhecimento dos acadêmicos e trocando 

experiências e orientação sobre os medicamentos que podem ou não estar presentes em uma 

farmácia caseira e a melhor forma de armazenamento deste. Após estas discussões, os 

medicamentos foram descartados de forma correta usando o plano de descarte de resíduos. 

Foi aplicado um questionário socioeconômico com algumas informações básicas 

como sexo, idade, grau de escolaridade e renda familiar para que os acadêmicos aplicassem as 

pessoas da qual coletaram seus medicamentos.  

Através dos questionários foi possível ver que mais que 80% das pessoas atingidas 

pela ação eram do sexo feminino, e que o intervalo de faixa etária predominante foi de 40 a 50 

anos.  Conhecer a faixa etária das pessoas é um ponto importante porque pode traçar um perfil 

específico da classe de medicamentos que mais serão encontrados e a quantidade de 

medicamentos também, uma vez que, pessoas de mais velhas geralmente apresentam uma 

polifarmácia em casa, ou seja, consomem um número maior de medicamentos.  

Pelo menos 50% da população atingida pela ação do projeto foi de ensino superior 

completo conforme pode ser mostrado na Figura 1. Esta informação é extremamente relevante, 

pois nos mostra que mesmo tendo um grau de escolaridade alto, teoricamente é mais instruída 

e compreende com facilidade as informações e orientações, ainda sim armazena uma 

quantidade significativa de medicamentos desnecessário e/ou vencidos em casa, estando 

exposta a um uso inadequado de medicamentos e possíveis intoxicações. Este dado, nos 

mostra a importância da ação do projeto de extensão Uso Racional de Medicamentos com o 

intuito orientar e disseminar informações relevantes para a saúde da população. 
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FIGURA 

 

Figura 1 – Grau de Escolaridade 

 

 

Legenda: Grau de escolaridade da população alvo da ação dos acadêmicos participantes do projeto de 

extensão Uso Racional de Medicamentos  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final de toda a realização da gincana foi possível ver que o objetivo do projeto foi 

realizado, uma vez que foram atingidos aproximadamente 100 pessoas, entre acadêmicos e 

seus familiares e que estes acadêmicos através da coleta dos medicamentos e aplicação dos 

questionários disseminaram também as informações que aprenderam durante esta trajetória 

para seus familiares, orientando sobre a melhor forma de armazenamento de medicamentos e 

a importância de utilizar os medicamentos adequados nas quantidades adequadas, evitando a 

estocagem desnecessária de medicamentos.  

É visível a evolução do conhecimento dos acadêmicos do primeiro ano, que no início 

do projeto, se mostraram leigos e inseguros diante do assunto, mas, com o passar do tempo, 

adquiriram o conhecimento necessário e segurança para orientar outras pessoas. O impacto de 

verificar que na sua própria casa existe inadequação de armazenamento e desconhecimento 

sobre os medicamentos é muito positivo. O desenvolvimento do senso crítico sobre o Uso 

Racional de Medicamentos em acadêmicos no início de seu curso de Farmácia é fundamental. 

Assim, eles têm a oportunidade de participar de discussões referentes a atuação do 
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profissional farmacêutico, entendendo dessa forma suas responsabilidades futuras enquanto 

profissionais da área da saúde e valorizando cada vez mais a classe, já que, é fundamental que 

o profissional farmacêutico oriente a população com relação ao tratamento 

farmacoterapêutico, seu armazenamento e ações direcionadas aos pacientes e aos 

medicamentos promovendo o uso racional de medicamentos.  

 

APOIO 

UEPG e Fundação Araucária pelo fomento em bolsas de extensão.   
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