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RESUMO 

 

O uso de medicamentos constitui uma prática essencial na atualidade. Diversos fatores têm 
contribuído para o armazenamento de medicamentos de forma inadequada, o que acarreta o acúmulo 
nas residências, e consequentemente, o descarte inadequado, ocasionando riscos ao meio ambiente 
e a saúde da população. O objetivo do estudo foi investigar a forma de armazenamento e descarte de 
medicamentos dos moradores do bairro Morada do Bosque na cidade de Itapeva/SP. A pesquisa foi 
realizada através de entrevista e posterior orientação sobre as formas corretas de armazenamento e 
descarte dos medicamentos, no período de fevereiro a março de 2019. O estudo mostrou que 87,5% 
dos moradores utilizavam medicamentos, 57,5% armazenavam nos quartos das residências e 97,5% 
controlavam o prazo de validade. Entretanto, 42,5% dos moradores ainda armazenavam no banheiro 
e cozinha. Quanto ao descarte de medicamentos, 72,5% dos moradores descartam o resíduo de 
forma inadequada, ou seja, no lixo comum, pia e vaso sanitário. Assim, destacou-se a falta de 
informação dos moradores e a necessidade de continuidade do projeto, com a provisão das ações 
educativas, visando contribuir com a minimização de riscos ambientais, considerando o potencial de 
contaminação desses resíduos e o comprometimento da saúde da população.  
 

Palavras chave: Medicamentos, Armazenamento, Descarte, Resíduos de Saúde. 

Linha de Pesquisa: Fármacos, Medicamentos, Cosméticos e Assistência Farmacêutica. 

 

ABSTRACT 
 

The use of medicines is an essential practice today. Several factors have contributed to improper 
storage of medicines, which leads to accumulation in homes, and consequently, improper disposal, 
causing risks to the environment and the health of the population. The aim of the study was to 
investigate the storage and disposal of medicines of residents of Morada do Bosque neighborhood in 
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the city of Itapeva/SP. The research was conducted through interviews and subsequent guidance on 
the correct forms of storage and disposal of medicines, from February to March 2019. The study 
showed that 87.5% of residents used medicines, 57.5% stored in their rooms. 97.5% controlled the 
period of validity. However, 42.5% of residents still stored in the bathroom and kitchen. Regarding the 
disposal of medicines, 72.5% of residents dispose of the waste improperly, that is, in ordinary trash, 
sink and toilet. Thus, the lack of information from residents and the need for continuity of the project 
were highlighted, with the provision of educational actions, aiming to contribute to the minimization of 
environmental risks, considering the potential of contamination of these residues and the compromise 
of the population's health. 
 
Keywords: Medicines, Storage, Discard, Health Waste 

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, o uso de medicamentos constitui uma opção terapêutica 

essencial para a promoção da saúde, porém a falta de informação da população, a 

grande quantidade de medicamentos armazenados nas residências, além da 

inexistência de um programa de recolhimento de medicamentos vencidos 

provenientes dos domicílios pode contribuir para o uso incorreto dos mesmos e 

descarte de forma inadequada (RAMOS, et al., 2017). 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, qualquer material, 

substância, objeto ou bem descartado destinados nos estados sólido e semi-sólido, 

resultantes das atividades realizadas pelo homem na sociedade constitui um resíduo 

sólido. De acordo com a Resolução RDC nº 222/2018, que regulamenta as Boas 

Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, os medicamentos 

são classificados como resíduos de serviços de saúde do grupo B, que englobam 

substâncias químicas e podem apresentar riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública (BRASIL, 2010; BRASIL, 2018a). 

Inúmeros fatores têm contribuído para o armazenamento de medicamentos 

de forma inadequada pela população, o que acarreta o acúmulo dos medicamentos 

nas residências, e consequentemente o descarte inadequado desses medicamentos 

(PEREIRA et al., 2007).  

Estudos evidenciam a prática habitual do descarte de medicamentos no lixo 

comum das residências, classificada como grupo D, e também na rede pública de 

esgoto. O acúmulo nas casas e o descarte inadequado faz do medicamento um 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

potencial componente capaz de poluir o meio ambiente, pois pode contaminar o 

solo, as águas, mares, rios, lagos e o lençol freático (BILA; DEZOTTI, 2003).  

Os medicamentos são lançados inadvertidamente pelas pessoas, em locais 

impróprios como no lixo comum, nas fossas, redes de águas pluviais (ligações 

irregulares) e de esgoto, e muitos estudos indicam alterações fisiológicas sexuais 

como as observadas em algumas espécies de peixes, ou no desenvolvimento de 

bactérias resistentes a antibióticos devido à exposição a eles no ambiente 

(MARCANTONIO; VIEIRA, 2011). 

É evidente a necessidade de redução ou interrupção do aporte de 

medicamentos para o meio ambiente, principalmente, aqueles descartados como 

resíduos junto ao lixo comum ou por descarte no vaso sanitário. Diante ao exposto, o 

estudo teve como objetivo investigar a forma de armazenamento e descarte de 

medicamentos dos moradores do bairro Morada do Bosque na cidade de 

Itapeva/SP. Desta forma, a partir das informações obtidas, pretendeu-se conhecer 

as características dessa população, para sensibilizar sobre o descarte adequado, 

segundo a legislação sanitária vigente, visando à melhoria das ações em benefício 

dessa população. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo foi realizado no município de Itapeva/SP, no bairro Morada do 

Bosque, no contexto do Projeto de Extensão “Atitudes que valem mais - Nem no 

ralo, nem no lixo”, desenvolvido por alunos voluntários do projeto de extensão 

acadêmica e professores do Curso de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais e 

Agrárias de Itapeva (FAIT).  

O Bairro Morado do Bosque é um conjunto habitacional que foi recentemente 

entregue a população contemplada, constituído de mil e duzentas casas. O bairro 

possui uma única unidade básica de saúde para atendimento da população.  

A amostra foi constituída por 40 residentes do bairro, de forma aleatória, após 

contato com o líder da comunidade, apresentação do projeto e entrevista dos 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

moradores. Os critérios de inclusão foram idade e residência, ou seja, maior de 18 

anos e morar em uma das residências do bairro. Como critério de exclusão, foi 

adotado o morador não ter finalizado o roteiro da entrevista.  

A coleta de dados foi realizada através de entrevista orientada por um roteiro 

contendo questões fechadas, com a possibilidade de detalhamento em alguns itens. 

As entrevistas foram realizadas pelos alunos do 9° período do Curso de Farmácia da 

FAIT, que foram previamente instruídos, de acordo com as capacitações realizadas 

em reuniões periódicas com a professora responsável pelo projeto. 

O roteiro de entrevista foi estruturado da seguinte forma: 1) Identificação, 

número da rua e número da residência; 2) Unidade de saúde que frequentava antes 

da mudança para o bairro Morada do Bosque; 3) Informações sobre o uso de 

medicamentos das pessoas do domicílio (pela família e entrevistado) e nome dos 

fármacos utilizados; 4) Local de armazenamento dos medicamentos; 5) 

Conhecimento sobre a identificação do prazo de validade nos medicamentos; 6)  

Informações sobre o local de descarte de medicamentos das pessoas do domicílio; 

7) Informações sobre o conhecimento dos riscos relacionados ao descarte 

inadequado. As respostas foram anotadas no próprio questionário da entrevista. 

Os dados obtidos pelas entrevistas foram tabulados em software Microsoft 

Excel®, posteriormente analisados pela professora e apresentados para todos que 

participaram do projeto. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa foi realizada no dia 23 de março de 2019, com a participação dos 

acadêmicos do 9° período do Curso de Farmácia, supervisionados pela professora 

(Figura 1). 

 
Figura 1: Equipe que participou do Projeto de Extensão “Atitudes que valem mais - Nem no ralo, nem 
no lixo”, Curso de Farmácia da FAIT. 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

 

Para realizar a coleta de dados nas entrevistas foi utilizado o seguinte roteiro 

(Quadro 1). 

 
Quadro 1: Roteiro de entrevista realizada com os moradores do bairro Morada do Bosque – 
Itapeva/SP. 

 
 

PROJETO EXTENSÃO 
ATITUDES QUE VALEM MAIS 
NEM NO RALO, NEM NO LIXO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Identificação - número da rua e número da residência: ______________________________ 
 
1- Qual o posto de saúde que frequentava antes da mudança para o bairro Morada do Bosque:  
______________________________ 
 
2- Os moradores da sua casa utilizam medicamentos 
(  ) Sim                                        (  ) Não 
Quais? ___________________________________________________________________________  
 
3-Onde é guardado o medicamento? 
(  ) Cozinha 
(  ) Banheiro 
(  ) Quarto 
(  ) Outros ______________________________ 
 
4-Você sabe ver no medicamento o prazo de validade? 



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

(  ) Sim 
(  ) Não  
 
5- Como joga fora o medicamento? 
(  ) Lixo comum 
(  ) Vaso sanitário 
(  ) Pia 
(  ) Outros ______________________________ 
 
6-Você já recebeu alguma orientação de como descartar os medicamentos vencidos? 
(   ) Sim                                        (   ) Não 

Quais?_______________________________________________________________ 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 

Após o preenchimento do roteiro de entrevista com os moradores 

entrevistados, os alunos realizaram as ações educativas propostas no projeto 

“Atitudes que valem mais - Nem no ralo, nem no lixo”, orientação verbal e entrega de 

material gráfico (Figura 2 e Figura 3), para conscientização sobre o armazenamento 

e descarte adequado de medicamentos, segundo a legislação sanitária vigente. 

Neste sentido, convém ressaltar participação do Serviço Municipal de Assistência 

Farmacêutica de Itapeva, que autorizou a divulgação do endereço da unidade nos 

folhetos, para o descarte de medicamentos vencidos pela comunidade. 

 

Figura 2: Frente do material gráfico elaborado pelos alunos para a conscientização. 
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Fonte: Autoria Própria. 
 
 
 
Figura 3: Verso do material gráfico elaborado pelos alunos para a conscientização. 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 
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A partir da sistematização dos dados coletados nas entrevistas, foi possível 

obter os seguintes resultados (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Informações sobre o uso, armazenamento e descarte de medicamentos nas residências 
visitadas do Bairro Morada do Bosque - Itapeva/SP. 
 

Residências visitadas no Bairro Morada do Bosque 
  

40 

Variável Categoria n % 

Usam medicamentos rotineiramente Sim 35 87,5 

 
Não 5 12,5 

    
Sabem verificar prazo de validade Sim 39 97,5 

 
Não 1 2,5 

    
Local de armazenamento Banheiro 1 2,5 

 
Cozinha 16 40,0 

 
Quarto   23 57,5 

    
Local de descarte doméstico Lixo comum 23 57,5 

 
Vaso sanitário 5 12,5 

 
Pia 1 2,5 

 
Posto de Saúde 1 2,5 

 Farmácias 1 2,5 
 Não deixa vencer 3 7,5 

 
Não descarta 3 7,5 

 Não sobra  3 7,5 
    

Informações sobre o descarte de medicamentos Sim 9 22,5 
  Não 31 77,5 

Fonte: Autoria própria 
 

O levantamento feito em 40 casas do Bairro Morada do Bosque mostrou que 

87,5% residentes utilizavam medicamentos rotineiramente (Figura 4). Quanto ao 

local de armazenamento, 57,5% armazenavam no quarto, 2,5% no banheiro e 40% 

na cozinha (Figura 5). Frente à pesquisa sobre como descartar os medicamentos 

57,5% jogam no lixo comum, 12,5% no vaso sanitário, 2,5% na pia e 25% em outras 

situações, isto é, não deixavam vencer 7,5%, não jogavam fora e armazenavam na 

residência 7,5%, não sobravam medicamentos 7,5%, entregavam na farmácia 2,5% 

e no posto de saúde 2,5% (Figura 6). 

Quando questionado, demonstraram saber verificar o prazo de validade de 

medicamentos 87,5% dos moradores das residências visitadas e 12,5% não sabiam 

verificar o prazo de validade (Figura 7). 
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Finalmente sobre informações sobre o descarte de medicamentos, 77,5% não 

tinham recebido anteriormente orientações sobre o tema abordado e 22,5% tinham 

alguma informação sobre o tema abordado (Figura 8), alguns relataram que o posto 

de saúde do bairro orienta, através da televisão e da enfermagem. 

 
 
 
 
Figura 4: Resultados, em formato de Gráfico, sobre o uso de medicamentos rotineiramente pelos 
moradores do bairro Morada do Bosque. 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
 
Figura 5: Resultados, em formato de Gráfico, sobre a forma de armazenamento dos medicamentos 
pelos moradores do bairro Morada do Bosque. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Figura 6: Resultados, em formato de Gráfico, sobre a forma de descarte dos medicamentos pelos 
moradores do bairro Morada do Bosque. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 7: Resultados, em formato de Gráfico, se os moradores do bairro Morada do Bosque sabiam 
verificar o prazo de validade dos medicamentos. 

 

 
Fonte: Autoria Própria. 

 
 
 

Figura 8: Resultados, em formato de Gráfico, se os moradores do bairro Morada do Bosque tinham 
informações sobre o descarte de medicamentos. 
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Fonte: Autoria Própria. 

 

Conforme levantamento deste estudo 87,5% das residências visitadas 

utilizavam medicamentos e isso vem ao encontro com o conceito de promoção do 

uso racional de medicamentos (URM), definido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 1985, como a situação que o paciente receba medicamentos adequados 

as suas necessidades clínicas, doses individuais, por um tempo adequado e um 

menor custo para esse paciente. O uso racional de medicamentos colabora para que 

não ocorra sobra de medicamentos nas residências e em consequência um descarte 

inadequado de medicamentos contribuindo, em teoria, com a Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) 

(BRASIL, 2018b). 

Quando os moradores das residências visitadas foram questionados se 

sabiam verificar o prazo de validade dos medicamentos 97,5% responderam que 

sabiam verificar o prazo fato que se confirma no artigo de o qual na sua pesquisa 

90% dos informantes afirmou verificar o prazo de validade dos medicamentos e 10% 

não, isto mostrou que as pessoas estão mais conscientes da importância de se 

verificar o prazo de validade dos medicamentos. 
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Referente ao descarte de medicamentos neste estudo de 57,5% dos 

pacientes relataram que jogavam os medicamentos em lixo comum. Um estudo 

conduzido entre universitários em uma Universidade do Paraná 63% dos estudantes 

descartavam o medicamento no lixo doméstico, isto mostra que a desinformação 

sobre o descarte de medicamentos acomete todas as pessoas independentemente 

de grau de escolaridade (PIVETA et al., 2015).  

Segundo Falqueto, Man e Assunpção (2010), o Brasil não tem ações 

educativas sobre o descarte de medicamentos e a falta de informação sobre o tema 

faz com que a maioria dos medicamentos não utilizados sejam descartados em lixo 

comuns das residências, no estudo foi demonstrado que 77,5% das residências 

visitadas os moradores não tiveram informações sobre o descarte de medicamentos. 

Já Medeiros, Moreira e Lopes (2014) relataram no seu estudo que o trabalho 

de conscientização do correto descarte de medicamentos contribui para a melhoria 

do meio ambiente e impedem o acúmulo de medicamentos nas residências, 

impedindo a reutilização de medicamentos, riscos de ingestão acidental dos 

medicamentos e um aumento do uso racional de medicamentos. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, irregularidades quanto à forma de armazenamento e 

descarte dos medicamentos utilizados pelos moradores entrevistados foram 

constatadas.  

Convém mencionar que a falta de informação dos moradores nas residências 

do Bairro Morada do Bosque é bastante preocupante em relação ao descarte 

consciente de medicamentos, que em sua maioria é realizado de forma inadequada.  

Assim, destacou-se grande necessidade de continuidade do Projeto de 

Extensão “Atitudes que valem mais - Nem no ralo, nem no lixo”, com a provisão das 

ações educativas com os moradores do bairro, visando contribuir com a minimização 

de riscos ambientais, considerando o potencial de contaminação desses resíduos e 

o comprometimento da saúde da população.  



         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente.  Química Nova: Rio de 
Janeiro, v. 26, n. 4, p. 523-530, 2003. 
 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
institui a política nacional de resíduos sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, 3 
de ago. 2010. Disponível em: 
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>.Acesso em: 21 de 

set. 2019. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC n° 222, de 28 de março de 2018. 
Regulamenta as boas práticas dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 29 de mar. 2018a. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d308

1d-b331-4626-8448-c9aa426ec410>. Acesso em: 21 de set. 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 
Uso de medicamentos e medicalização da vida: recomendações e estratégias. 
[recurso eletrônico] / Ministério da Saúde Secretaria de Ciência Tecnologia e 
Insumos Estratégicos Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos. – Brasília: Ministério da Saúde 2018b. 
 

FALQUETO, E  MAN, C. K. D; ASSUMPÇÃO, F. Como realizar o correto descarte 
de resíduos de medicamentos. Revista Ciência Saúde Coletiva. 2010 oct; 15(2): 
Rio de Janeiro, 2010. 
 

MARCANTONIO, A. S; VIEIRA, E. M. Hormônio feminino pode ser uma ameaça 
aos peixes. Pesquisa & Tecnologia: São Paulo, v. 8, n. 107, 2011. 
 

MEDEIROS, M. S. G; MOREIRA, L. M. S; LOPES, C. C. G. O. Descarte de 
medicamentos: programas de recolhimento e novos desafios. Revista de Ciências 
Farmacêuticas Básica e Aplicada: Araraquara, APL; 2014; 35(4): 651-662, 2014. 
 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448-c9aa426ec410


         

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

PEREIRA, F. S. V. T; BUCARETCHI, F; STEPHAN, C; CORDEIRO, R. 
Automedicação em crianças e adolescentes. Jornal de Pediatria: Porto Alegre, v. 
83, n.5, p. 453-458, 2007. 
 

PIVETA, L. N; SILVA, L. B; GUIDONI, C; GIROTO, E. Armazenamento e descarte de 
medicamentos Por Acadêmicos Da Área Da Saúde De Uma Universidade Pública 
Paranaense. Seminário: ciências biológicas e da saúde, Londrina, v. 36, n. 1, p. 55-
66, jan./jun. 2015. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20511>. Acesso em 

21 de set. 2019. 
 

RAMOS, H. M. P; et al. Descarte de medicamentos: uma reflexão sobre os possíveis 
riscos sanitários e ambientais. Ambiente & sociedade, v. 20, n. 4, p. 145-168. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n4/pt_1809-4422-asoc-20-04-

00145.pdf>. Acesso em: 13 de mar. de 2019.  

 

VAZ, K. V; FREITAS, M. M; CIRQUEIRA, J. Z. Investigação sobre a forma de 
descarte de medicamentos vencidos. Cenarium Pharmacêutico: Brasília, ano 4, n. 
4, maio/nov., n° 4, 2011. 
 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/20511
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n4/pt_1809-4422-asoc-20-04-00145.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v20n4/pt_1809-4422-asoc-20-04-00145.pdf

