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RESUMO 

Introdução: O incentivo da mídia e a facilidade de aquisição tornaram o uso de 
medicamentos rotineiro, gerando acúmulo desses produtos nas residências. O 
objetivo desse estudo é verificar o local de armazenamento e a forma de descarte dos 
medicamentos em residências no centro de Quixadá-CE. Metodologia: Foi realizado 
um estudo do tipo observacional, analítico, transversal, consistindo em uma 
abordagem predominantemente quantitativa, com a população das residências 
cadastrada no Posto de Saúde do Centro, em agosto a outubro de 2016, aprovado 
com o parecer 1.703.480. Resultados e discussão: Foram selecionadas 50 
residências, com um número de 140 pessoas. A existência de algum medicamento na 
residência foi apresentada por 42 (84%) dos entrevistados, sendo encontrado um total 
de 380 medicamentos. O armazenamento foi especificado por 39 entrevistados no 
armário da cozinha e 3 encima da geladeira. A ação de guardar a bula e a embalagem 
original dos medicamentos foi positiva por 32 (76%) dos participantes. A respeito do 
descarte dos medicamentos (sobras danificadas ou vencidos) foi visto que 31 (74%) 
afirmaram colocar no lixo, destes 28 (90%) no lixo seco e 3 (10%) no lixo úmido. 
Conclusão: Percebe-se que a população vem adquirindo quantidades maiores de 
medicamentos do que de fato necessita e ao mesmo tempo em que determinam um 
desperdício de recursos, exigindo orientação pelo profissional farmacêutico 
cotidianamente. 

Palavras-chave – Educação em Saúde; Farmacovigilância; Pesquisa Farmacêutica. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: The media's encouragement and ease of acquisition have made routine 
drug use, generating accumulation of these products in homes. The objective of this 
study is to verify the storage location and the way of disposal of medicines in 
residences in the center of Quixadá-CE. Methodology: A cross-sectional, 
observational, cross-sectional study consisting of a predominantly quantitative 
approach was conducted with the residency population enrolled at the Health Center 
in August-October 2016, approved with the opinion 1,703,480. Results and 
Discussion: Fifty households, With a number of 140 people and an average. The 
existence of some medication in the residence was presented by 42 (84%) of the 
interviewees, being a total of 380 drugs. Storage was specified by 39 respondents in 
the kitchen cabinet and 3 above the refrigerator. The action of keeping the package  
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leaflets and the original packaging of the medicines was positive for 32 (76%) of the 
participants. Regarding the disposal of drugs (damaged or overdue leftovers), 31 
(74%) reported placing them in the trash, of these 28 (90%) in the dry garbage and 3 
(10%) in the wet garbage. Conclusion: It is noticed that the population is acquiring 
larger quantities of drugs than it actually needs and at the same time that they 
determine a waste of resources, requiring guidance by the pharmaceutical professional 
on a daily basis. 

Keywords - Health Education; Pharmacovigilance; Pharmaceutical Research. 
_______________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

Os medicamentos proporcionaram uma revolução nas atividades de saúde pública, 
alcançando um elevado destaque na terapêutica contemporânea. Por outro lado, o 
incentivo da mídia e a facilidade de aquisição tornaram seu uso rotineiro, gerando 
acúmulo desses produtos nas residências, fazendo com que a população 
considerasse isenta dos riscos inerentes a manutenção dos mesmos (KALINKE; 
MARTINS, 2014). 
As “farmacinhas caseiras”, como são conhecidas, geralmente contêm algumas 
fórmulas reservadas às emergências (antigripal, analgésicos, antitérmicos), vendidas 
sem receita médica, mas também é muito comum conter sobras de medicamentos 
controlados (antibióticos, entre outros) que provavelmente não mais serão utilizados, 
mas que ficam guardados até a expiração da sua data de validade (SANTOS; LOPES, 
2017). 
A bioacumulação pode causar interferência de forma direta ou indireta, sendo que na 
forma direta as substâncias químicas acumulam-se pelo contato direto com o 
ambiente contaminado através de via oral, percutânea e respiratória. Já na indireta os 
produtos químicos acumulam-se nos organismos vivos a partir da cadeia alimentar 
(ALENCAR, 2014). 
Nesse contexto a pesquisa tem como objetivo verificar o local de armazenamento e a 
forma de descarte dos medicamentos em residências no centro de Quixadá-CE 
averiguando os principais medicamentos armazenados nas residências, investigar os 
medicamentos vencidos armazenados e disponibilizando material educativo sobre o 
armazenamento e forma de descarte dos medicamentos relacionando com a Atenção 
farmacêutica. 
 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo do tipo observacional, analítico, transversal, consistindo em 
uma abordagem predominantemente quantitativa, com a população das residências 
cadastrada exclusivamente no Posto de Saúde do Centro, no município de Quixadá-
CE, no período de agosto a outubro de 2016.  
Foi realizado uma entrevista com um indivíduo de cada residência de ambos os sexos, 
com idade superior a 18 anos, porém foi dado prioridades aos indivíduos mais velhos 
afim de garantir a confiabilidades dos dados informados e por fim, foi disponibilizado 
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material educativo sobre a forma adequada de armazenamento em residências e o 
descarte ideal dos medicamentos e insumos para saúde. Ainda foi observado a 
farmácia caseira de cada entrevistado. 
Os dados foram inseridos no banco de dados do software Microsoft Excel. A 
abordagem quantitativa foi avaliada pelo método de SPSS e a qualitativa pelo método 
de Bordin (BRITES; MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2007; 2011). O programa OpenEpi® foi 
utilizado para verificação de diferenças significativas. As análises estatísticas foram 
realizadas pelo Teste Exato de Fisher, com significância para p<0,05. 
Cada indivíduo autorizou a participação na pesquisa assinando um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética do Centro Universitário Católica de Quixadá com o parecer 1.703.480, através 
da Plataforma Brasil de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A unidade de saúde contava no momento da pesquisa com 220 famílias cadastradas, 
porém foram selecionadas apenas 50 para compor o estudo, com um número de 140 
pessoas e com média de 2,8 pessoa por residência. Destas 49 tinham crianças, 78 
adultos e 13 idosos residindo.  
A presença de alguma doença crônica na residência foi relatada por 38 (76%) dos 
indivíduos, dentre elas estavam a Hipertensão 43 (63,2%), Diabetes Mellitus 13 
(19,3%), asma 9 (13%) e câncer de mama 3 (4,5%), ressaltando que houve mais de 
uma doença por casa.  
A existência de algum medicamento na residência foi apresentada por 42 (84%) dos 
entrevistados, sendo encontrado um total de 380 medicamentos e não houve relato 
de uso de preparações medicinais. O armazenamento foi especificado por 39 
entrevistados no armário da cozinha e 3 encima da geladeira. 
Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Milanez et al. (2013) o qual 
apresentaram 270 doenças crônicas, havendo predomínio de hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) em 111 (41,11%) famílias. A segunda doença de maior ocorrência foi 
diabetes mellitus, em 39 famílias. Em relação ao local de armazenamento, os mais 
encontrados foram a cozinha (48%), seguido do quarto (33%) e do banheiro (19%). 
A ação de guardar a bula e a embalagem original dos medicamentos foi positiva por 
32 (76%) dos participantes. As classes farmacológicas dos medicamentos 
armazenados no momento da pesquisa estavam os antiinflamatórios não- esteroidais 
(AINES) 198 (52%), seguido dos anti-hipertensivos 77 (20%), antialérgicos 53 (14%), 
antimicrobianos 35 (9%) sedativos 11 (3,5%) e antidepressivos 6 (1,5%). Nenhum 
participante afirmou a presença de materiais de primeiros socorros em suas 
residências e a automedicação foi positiva em 48 (96%) dos entrevistados. 
No estudo de Schwingel et al. (2015) as classes mais encontradas foram os 
analgésicos (18%), anti-inflamatórios (6,5%) e antibacterianos (4,7%). Em outro 
estudo, com relação às especialidades farmacêuticas encontradas nas farmácias 
caseiras, os analgésicos foram os mais encontrados, seguido de diuréticos e 
antibacterianos (LUCAS, 2014). 
Com relação ao profissional farmacêutico acompanhar a equipe em domicílio para 
verificar o armazenamento e o cuidado com os medicamentos e passa orientações ao 
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cuidador sobre o uso adequado dos mesmos. O farmacêutico clínico atua participando 
do momento da prescrição, contribuindo para a assistência e atenção farmacêutica e 
demonstrando a importância da prática multiprofissional e sua participação pró-ativa 
no atendimento ao paciente (JOÃO, 2011). 
A respeito do descarte dos medicamentos (sobras danificadas ou vencidos) foi visto 
que 31 (74%) afirmaram colocar no lixo, destes 28 (90%) no lixo seco e 3 (10%) no 
lixo úmido. Quando indagados sobre alguma informação quanto ao descarte correto 
de medicamentos em seu domicilio todos negaram o recebimento.  
Na cidade de Santos-SP foi realizado um estudo sobre o descarte de medicamentos 
por Maia e Giordano (2012), comparando aos dados do presente estudo os resultados 
se assemelham quando há maior predominância do destino ao lixo que 71% dos 
medicamentos eram descartados em lixo doméstico, 9,5% no esgoto, porém divergem 
em relação a conduta do descarte aos postos de saúde que foi de 19,5% com um 
menor percentual para o descarte nos postos de coleta (5,81%), o que não houve 
relato no estudo. 
 
CONCLUSÕES 
 
Com base nesses dados, fica evidente a atuação do farmacêutico na dispensação 
orientada e embasada cientificamente. Os profissionais podem se surpreender na 
busca da sua atuação na assistência a população, e que poderia haver melhoras em 
terapias farmacoterapêuticas se esclarecimentos fossem prestados ao paciente.  
Constata-se os riscos à saúde proporcionada pelo acondicionamento e o descarte de 
medicamentos no qual 84% dos entrevistados tinham medicamentos em casa e 
apesar de mantê-los guardados de forma adequada, o descarte dos mesmos ocorrem 
de maneira incorreta, evidenciando que há limitação no conhecimento da população 
quanto à forma adequada de eliminar os medicamentos. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENCAR, T. O. S et al. Descarte de medicamentos: uma análise da prática no Programa 

Saúde da Família. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n. 7, p. 2157-2166, 2014.  

 

BRITES, R. Manual de Técnicas e Métodos Quantitativos Tomo – I. INA – Instituto Nacional 

de Administração. Lisboa, 2007.  

 

JOÃO, W. S. J. Descarte de medicamentos. Pharmacia Brasileira, Brasília, v. 82, p. 14-16, 

2011. 

 

KALINKE, A. C; MARTINS, J. L. Descarte de medicamentos: situação atual, impactos e 

conhecimento da população. Revista Saúde e Pesquisa, v. 7, n.3 p. 525-530, 2014. 

 

LUCAS, A. C. S et al. Estoque domiciliar e consumo de medicamentos entre residentes no 

bairro de Aparecida, Manaus-Amazonas. Rev. Bras. Farm. v. 95, n. 3, p. 867–888, 2014. 

 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

MAIA, M; GIORDANO, F. Estudo da situação atual de conscientização da população de 

santos a respeito do descarte de medicamentos. Revista Ceciliana, Santa Cecília, v. 4, n. 

1, p. 24-28, 2012. 

 

MILANEZ, M. C et al.  Avaliação dos estoques domiciliares de medicamentos em uma 

cidade do Centro-Sul do Paraná. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v. 12, n. 3, p. 283-289, 

2013 

 

MOZZATO. A. R; GRZYBOVSKI, D. Análise de Conteúdo como Técnica de Análise de 

Dados Qualitativos no Campo da Administração: Potencial e Desafios. RAC, Curitiba, v. 15, 

n. 4, p. 731-747, 2011.  

 

SANTOS, R.C; LOPES M. L. S. A farmácia domiciliar e a utilização de medicamentos em 

residências da zona rural do município de Ubá (MG). Revista Científica da Faminas 

(RCFaminas), Muriaé, v. 12, n. 2, p. 27-36, 2017. 

 

SCHWINGEL, D et al. farmácia caseira x uso racional de medicamentos. Revista Caderno 

Pedagógico, v. 12, n. 3, 2015. 

 


