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Resumo: O uso irracional de medicamentos, especialmente sem orientação de um profissional de saúde 

habilitado pode acarretar ao insucesso do tratamento e também em uma produção de resíduos de saúde, que são 

descartados incorretamente no meio ambiente. Neste contexto uma das vertentes do projeto “Uso racional de 

medicamentos” é conduzir ao descarte correto destas substâncias. O projeto trabalha por meio de palestras e 

dinâmicas com acadêmicos da primeira série  do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

abordando a temática do uso racional e descarte correto de medicamentos, onde estes se tornam multip licadores 

da informação adquirida, levando todo aprendizado e conhecimento sobre o tema para a comunidade, arrecadam 

medicamentos para receber o destino apropriado, assim possibilitando a construção do conhecimento mútuo, da 

formação profissional, da transformação da universidade e da sociedade. Foram co letados 300 medicamentos 

vencidos e/ou fora das condições adequadas de armazenamento, dentre estes antibióticos, contraceptivos orais e 

o maior porcentual de medicamentos isentos de prescrição médica. Com isto se verifica a importâncias de chegar 

esta informação a população em geral, pois a falta de conhecimento pode levar ao descarte incorreto em lixo  

comum ou redes de esgoto, expondo o meio ambiente e a população a riscos.  
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PÚBLICO-ALVO  

O projeto teve como público alvo acadêmicos da primeira série do curso de 

Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e os familiares destes acadêmicos. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto atinge a população do município de Ponta Grossa e os diversos 

municípios de residência dos acadêmicos e familiares envolvidos.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As palestras e ações de descarte  foram executadas dentro da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa no Bloco M e as atividades de coleta e adequação nas residências dos 

acadêmicos. 

JUSTIFICATIVA 

Os medicamentos são importantes instrumentos para proteção e recuperação a 

saúde. Por outro lado, seu uso irracional, especialmente sem orientação de um profissional de 

saúde habilitado pode trazer riscos tanto à saúde, quanto ao meio ambiente. Habitualmente a 

população possui em suas residências acúmulos de medicamentos sejam eles vencidos ou em 

más condições de uso, acarretando em restos de medicamentos sem o destino correto. 

O Brasil é o 7º país que mais consome medicamentos no mundo, de acordo com 

dados de 2018 do Conselho Regional de Farmácia. Estima-se que, por ano, a população 

brasileira gere mais de 10 mil toneladas de resíduos de medicamentos. O descarte incorreto 

destes medicamentos pelo esgoto domiciliar e lixo comum causa contaminação do solo, 

impactos na qualidade da água, efeitos nocivos sobre a saúde pública e impactos negativos 

sobre a vida aquática (CHAVES, 2014). 

Partindo deste contexto uma das vertentes do projeto “Uso racional de 

medicamentos” é conduzir ao descarte correto destas substâncias. O principal motivo do 

descarte incorreto dos medicamentos é a falta de informação da população sobre qual 

procedimento correto a se realizar nessa situação. Neste contexto são realizadas palestras e 

dinâmicas com acadêmicos do primeiro ano do curso de Farmácia da Universidade Estadual 
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de Ponta Grossa abordando a temática do descarte correto de medicamentos, onde já é 

estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei 12.305/2010) que  

determina sistema para destinação ambiental final adequada de resíduos.  No caso 

dos medicamentos, foi adotado como propósito de incentivar o processo da logística reversa 

que consiste em farmácias serem postos oficiais de coleta de medicamentos vencidos e 

inadequados para uso, encaminhando para o destino final sem risco de contaminação  

ambiental. Assim sendo os acadêmicos se tornam multiplicadores da informação adquirida  ao 

longo do projeto, levando todo aprendizado e conhecimento sobre o tema para a comunidade 

em que se insere. 

OBJETIVOS 

Orientar os acadêmicos pertencentes a primeiro série do curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa quanto ao uso racional de medicamentos, para que 

estes possam difundir a informação adquirida à comunidade. 

Adequar as “farmácias caseiras”, diminuindo assim o risco de intoxicações 

acidentais e automedicação. 

Descartar corretamente os medicamentos vencidos e que não estão em condições de 

uso, evitando contaminação do meio ambiente. 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

foram convidados a participar de encontros quinzenais com palestras e dinâmicas em grupo 

abordando temas relacionados ao uso racional de medicamentos e a importância deste assunto 

no contexto farmacêutico. Primeiramente foi solicitado para que cada um deles atuasse em 

sua residência fazendo a arrecadação de medicamentos em más condições de uso e/ou fora do 

prazo de validade. Em um segundo momento os medicamentos arrecadados da primeira etapa 

do projeto foram separados juntamente com os acadêmicos para entenderem o processo do  

descarte consciente. Os medicamentos foram segregados conforme a forma farmacêutica: 

sólidos, semi-sólidos e líquidos, mantidos em sua embalagem primária. Posteriormente foram 

acondicionados em bombonas previamente lavadas e identificadas. Em seguida as bombonas 

foram embaladas em sacos brancos leitosos devidamente identificados contendo símbolo de 

“substância química classe B” seguindo o Plano Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
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Saúde (PGRSS) e depositadas em um local apropriado para serem recolhidas por parte da 

empresa responsável (Ponta Grossa Ambiental).  

RESULTADOS 

Participaram efetivamente da atividade de arrecadação de medicamentos 38 alunos 

que ingressaram no primeiro ano do curso de Farmácia em 2019. Foram coletados 300 

medicamentos vencidos e/ou fora das condições adequadas de armazenamento.  

Ao realizar a dinâmica de separação dos medicamentos para serem encaminhados 

para o descarte, verificou-se que cerca de 80% dos medicamentos eram medicamentos isentos 

de prescrição (MIP’s), esta porcentagem elevada pode estar relacionado à automedicação 

inadequada que é considerada um problema de saúde pública  atualmente no Brasil. Apesar de 

serem MIP’s estes não devem ser dispensados sem orientações farmacêuticas, pois a 

automedicação não adequada pode possibilitar agravos e mascaramento de doenças, 

interações medicamentosas e preocupantes intoxicações principalmente em idosos e crianças.  

Devido ao potencial de afetar adversamente o sistema reprodutivo de organismos 

aquáticos se descartados de forma errônea foi preocupante a arrecadação de uma porcentagem 

relevante de contraceptivos orais. Outra categoria de medicamentos coletados foram os 

antimicrobianos que são substancias dispensadas somente mediante de prescrição médica e 

com sua retenção nas farmácias. A presença destes medicamentos nas arrecadações pode ser 

indicativo de falta de adesão ao tratamento uma vez que estes medicamentos são dispensados 

em quantidades necessárias para a duração da terapia, assim como os contraceptivos orais. E o 

descarte irracional destes medicamentos antimicrobianos é preocupante, pois quando em 

contato com o ambiente aquático e/ou terrestre pode levar ao desenvolvimento de bactérias 

multirresistentes aos diversos antimicrobianos.  

Quando analisados em conjunto o maior porcentual dos medicamentos coletados 

estava fora do prazo de validade. Observa-se a falta de conhecimento da população sobre o  

armazenamento e destino correto.  

O descarte realizado através do projeto proporcionou uma destinação correta aos 

resíduos certificando-se que os mesmos não irão prejudicar o meio ambiente, além de evitar 

riscos à saúde devido ao uso não adequado destes medicamentos.   
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FOTO 

Figura 1 – Descarte de medicamentos 

 

Legenda: Descarte dos medicamentos  arrecadados pelos acadêmicos do primeiro ano do curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa durante a realização das atividades de integração.  Fonte: os autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino, pesquisa e extensão têm sido fundamental para formar profissionais, pois 

promove o desenvolvimento de outras habilidades e competências para executar atividades 

além daquelas restringidas pelos currículos de quaisquer cursos universitários. A Extensão 

deve ser concebida como via de mão dupla entre a universidade e a sociedade para o 

desenvolvimento simultâneo e contínuo da comunidade universitária e da sociedade na qual a 

universidade está inserida. 

Através da quantidade de medicamentos arrecadados nas residências em más 

condições de uso e/ou fora do prazo de validade, verifica-se a importância que o projeto 

possui, pois existe uma necessidade de educação em saúde sobre o Uso Racional de 
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Medicamentos. O profissional farmacêutico tem papel fundamental em promover a 

racionalização, pois a falta de conhecimento da população pode levar a uso indevido destas 

substâncias gerando danos a saúde. Da mesma forma que esta falta de informação pode levar 

ao descarte incorreto em lixo comum ou redes de esgoto, expondo o meio ambiente e a 

população a riscos. Com isto se verifica a importâncias de treinar dos acadêmicos sobre o uso 

racional de medicamentos para estes se tornarem disseminadores de todo conhecimento 

adquirido para a comunidade em geral. O impacto desta ação é continuo, pois sensibiliza o 

acadêmico em seu ingresso na Universidade em um curso de saúde e seus respectivos 

familiares. 

APOIO 

UEPG e Fundação Araucária concedendo bolsa em extensão.  
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