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RESUMO –O uso racional de medicamentos envolve, além da administração, características como 
armazenamento e descarte, além do fato de que não se pode utilizar qualquer medicamento por 
conta própria. Essas características devem ser levadas em conta, pois o armazenamento de maneira 
inadequada pode interferir na estabilidade do fármacoe o descarte correto de medicamentos evita a 
poluição do meio ambiente. Outro aspecto relevante é a procedência da indicação dos 
medicamentos, que só devem ser administrados quando prescritos por profissional habilitado, salvo 
os medicamentos isentos de prescrição que podem ser indicados pelo profissional farmacêutico. 
Aliado ao uso racional dos medicamentos, visando garantir o maior acesso da população ao 
tratamento farmacológico, foram desenvolvidos os medicamentos genéricos, com menor custo, 
mantendo a qualidade e segurança do medicamento original.Em outubro de 2012, acadêmicos do 
curso de Farmácia da UEPG realizaram na Praça Barão do Rio Branco, na cidade de Ponta Grossa, 
atendimento à população que passava no local, onde foram realizadas atividades para a verificação 
momentânea da saúde destas pessoas e aplicou-se um questionário abordando aspectos do Uso 
Racional de Medicamentos.Pode-se observar que a maioria das pessoas aceita apenas prescrição 
médica ao iniciar um tratamento. Quanto ao descarte, apenas uma pequena parcela das pessoas dão 
um destino final de forma adequada. Na questão relacionada ao armazenamento, pode-se perceber 
que 56% armazenam medicamentos em local arejado. Notou-se, ainda, que a grande maioria das 
pessoas tem um entendimento sobre medicamentos genéricos, uma vez que fazem o uso do mesmo. 
Pode-se concluir que existe carência de algumas informações que podem ser passadas à população 
pelo profissional Farmacêutico no momento da dispensação, as quais são importantes para auxiliar 
no uso racional e acesso aos medicamentos 
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Introdução 
 

O uso racional de medicamentos envolve, além da administração dos mesmos, 
características como armazenamento e descarte, aliadas à consciência de que não se pode utilizar 
qualquer medicamento por conta própria. A orientação farmacêutica visa informar e orientar os 
pacientes quanto ao uso adequado do medicamento conforme o seguimento da dosagem, a 
influencia dos alimentos, interação com outros medicamentos, identificação de reações adversas 
potenciais e as condições de conservação e descarte do produto.  

A qualidade dos medicamentos pode ser afetada de diversas formas, como a diferença de 
pH, umidade do meio, calor ou temperatura imprópria para a formulação e a exposição à luz. Estes 
fatores, quando em contato com o medicamento, podem gerar alterações na sua composição 
química, diminuindo a efetividade ou causando efeitos tóxicos, mesmo estando dentro do prazo de 
validade(NUDELMAN, 1975, apud LEITE, 2005). 

 As medidas e cuidados a serem tomados pelo paciente, a fim de preservar a integridade do 
medicamento incluem: armazenar longe de luz direta e de locais úmidos e quentes; respeitar a 
temperatura para o armazenamentoindicada na bula ou rótulo do produto(por exemplo, a insulinaque 
deve ser mantida na geladeira para que seja preservada a estabilidade da proteína); conservar o 
medicamento na embalagem original, tirando-o apenas no momento da administração, para não 
interferir em seu pH, assim como para não absorver umidade e impurezas; não utilizar novamente o 
frasco para colocar outros líquidos, pois pode causar intoxicação; por fim, o local mais adequado para 
armazenar a maioria dos medicamentosé um local fresco, longe do alcance de crianças, para que 
não haja ingestão acidental e intoxicação medicamentosa. 

Aliado ao uso racional dos medicamentos, com o objetivo de garantir maior acesso da 
população ao tratamento farmacológico, foi desenvolvido o medicamento genérico, com menor custo, 
mantendo a qualidade e segurança do medicamento original.O medicamento genérico é aquele que 
contém o mesmo fármaco (princípio ativo), mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela 
mesma via e tem a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência (BRASIL, 1999).  

Sendo assim, é um direito do paciente receber informações sobre a existência do 
medicamento genérico, bem como orientações sobre sua efetividade. As farmácias devem divulgara 
lista dos medicamentos genéricos aprovados pelo governo e é função do farmacêutico orientar e 
apresentar a alternativa de dispensar um genérico, se aprescrição médica contiver um de 
medicamento referência, uma vez que são intercambiáveis.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso racional é praticado quando os 
pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às 
suas necessidades individuais, por um período de tempo determinado e ao menor custo possível. 
Portanto, na instrução do uso correto dos medicamentos cabe a orientação 
farmacêutica,esclarecendo ao paciente os possíveis riscos causados pela automedicação, bem como 
sanando as dúvidas da população em relação a eles. A OMS adverte à exclusiva responsabilidade do 
médico no diagnóstico de doenças, indicação de tratamentos e prescrição de medicamentos. Neste 
sentido, ressalta-se que é irracional e perigoso a utilização de medicamentos indicados por vizinhos, 
amigos ou vistos em propagandas. 

Por outro lado, os medicamentos isentos de prescrição podem ser adquiridos sem a 
apresentação da receita do médico ou dentista, o que não significa que eles sejam isentos de risco. 
Sendo assim, é importante que o paciente receba as orientações do profissional farmacêutico no 
momento da aquisição, com o intuito de promover a efetividade e segurança do tratamento. 

Outro aspecto importante é o destino final dos medicamentos. O descarte incorreto é 
praticado por grande parte da população e, na maioria dos casos, ocorre pela falta de informação das 
pessoas em relação ao destino correto dos mesmos. O descarte aleatório de medicamentos em 
desuso, vencidos ou até mesmo sobras costuma ser realizado por grande parte das pessoas em lixo 
comum ou na rede pública de esgoto. Estas ações agridem o meio ambiente podendo ocasionar a 
contaminação da água, do solo e de animais, além de representar um risco à saúde de pessoas que 
possam reutilizá-los por acidente ou mesmo intencionalmente, devido a fatores sociais ou 
circunstanciais diversas. O consumo indevido de medicamentos descartados inadequadamente pode 
levar ao surgimento de reações adversas graves, intoxicações, entre outros problemas, 
comprometendo decisivamente a saúde e qualidade de vida dos usuários As sobras de 
medicamentos ocorrem principalmente pela dispensação além da quantidade que o paciente 
necessita, pela interrupção do tratamento por parte do paciente e pela distribuição aleatória de 
amostras-grátis, gerando uso irracional (ANVISA, 2013).  
 

 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 3 

Objetivos 
 
Verificar a opinião das pessoasparticipantes do evento “Mutirão da Saúde” sobre o uso de 

medicamentos,no que se refere ao local de armazenamento, local de descarte,utilização de 
medicamentos genéricos e procedência da indicação. 

 
Metodologia 

 
A pesquisa consistiu em um estudo transversal com aplicação de questionário composto por 

perguntas fechadas. O questionário foi aplicado durante a campanha “Mutirão da Saúde”, realizada 
no dia 9 de Outubro de 2012, pelo Lions Clube de Ponta Grossa, em parceria com a Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e o 13˚ Batalhão de Infantaria Blindada. O evento ocorreu na 
Praça Barão do Rio Branco, na cidade de Ponta Grossa - Paraná, com a participação dos 
acadêmicos dos cursos de farmácia, enfermagem, odontologia e medicina. 

As pessoas que circulavam no local foram abordadas e questionadas sobre a possibilidade 
de responder o questionário. Os dados obtidos foram analisados em planilhas do Microsoft 
Office Excel e plotados em gráficos. 

 
Resultados 

 
O questionário foi aplicado para 173 pessoas, das quais 59 (34,1%)eram do sexo masculino e 

114(65,9%) do sexo feminino, sendo que o participante poderia escolher mais de uma opção em cada 
pergunta. A idade dos questionados variou entre 16 a 80 anos, sendo a média das idades de 48 
anos.  

As pessoas foram questionadas quanto ao hábito de solicitar o atendimento do farmacêutico 
quando vão à farmácia. 45,6% das pessoas disseram que procuram um farmacêutico para serem 
atendidas, enquanto que 34,1% relataram não possuir esse hábito. Algumas pessoas disseram que 
“às vezes” solicitam a presença do profissional (20,3%). A orientação do farmacêutico é de extrema 
importância no momento da dispensação de medicamentos, uma vez que este profissional prestará 
informações necessárias para a realização apropriada do tratamento. 
 Uma das perguntas se referia à indicação do medicamento, isto é, se os medicamentos 
utilizados pelas pessoas eram prescritos pelo médico, indicados por amigos e/ou vizinhos, indicados 
na farmácia ou vistos em propagandas.No gráfico 1 pode-se observar que das 188 respostas, 77% 
demonstraram que os entrevistados utilizam medicamentos prescritos pelo médico, caracterizando 
um uso consciente. A influência de propagandas foi relatada em 5% dos casos, sendo esta prática 
perigosa uma vez que os medicamentos possuem contraindicações e devem ter seu uso orientado da 
maneira correta. Por outro lado, 8% das pessoas responderam que compram medicamentos 
indicados na farmácia, entretanto, cabe ressaltar que medicamentos isentos de prescrição podem ser 
indicados exclusivamente pelo farmacêutico. 
 
Gráfico 1 – Indicação dos medicamentos utilizados pelas pessoas entrevistadas no evento “Mutirão 
da Saúde”. 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 2012. 
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Outra questão abordada foi quanto ao local de armazenamento dos medicamentos 
adquiridos, sendo as alternativas: banheiro; cozinha; local fresco e arejado.A resposta dada por 56% 
das pessoasfoi que o armazenamento é feito em local arejado, sem umidade e longe do alcance de 
crianças, ou seja, de maneira correta evitando possíveis problemas que o armazenamentode forma 
errada pode acarretar. Um número relevante de pessoas, 41%, faz o armazenamento de 
medicamentos na cozinha e 3% no banheiro, não sendo estas boas alternativas, uma vez que 
estessão locais com muita umidade e variação de temperatura, o que não é apropriado para a 
estabilidade do fármaco.  
 
Gráfico 2 - Local de armazenamento dos medicamentos, segundo as pessoas entrevistadas no 
“Mutirão da Saúde”. 
 

 
 Fonte: Pesquisa de campo. 2012. 
 

 
Com relação ao descarte, as pessoas foram questionadas sobre o que fazem com o 

medicamento quandovence ou o tratamento acaba.Ográfico 3 mostra que 47% das pessoas 
entrevistadas jogam o medicamento em lixo comum e16% fazem o descarte no vaso sanitário, sendo 
estes procedimentos considerados incorretos, em virtude da contaminação do solo e água. 37% 
relataram entregar em uma farmácia ou em um posto de saúde, sendo esta a alternativa mais correta, 
tendo em vista que esses locais providenciarão um descarte final adequado (PARANÁ, 2012). 
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Gráfico 3 - Descarte de medicamentos, segundo as pessoas entrevistadas no “Mutirão da Saúde”. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 2012. 

 
 

O uso de medicamentos genéricos também foi questionado e os resultados estão 
apresentados no gráfico 4. Constatou-se que 66% das pessoas fazem o usodos mesmos, 18% não 
utilizam e 16% às vezes compram. Pode-se perceber que as pessoas possuem conhecimento sobre 
a possibilidade de comprar medicamentos genéricos, entretanto, os motivos que levam algumas a 
não utilizá-los não foram avaliados. No momento da dispensação, o farmacêutico pode sugerir o uso 
do medicamento genérico em substituição ao medicamento prescrito, desde que este seja um 
medicamento de referência.  

 
Gráfico 4 - Uso de medicamento genérico,segundo as pessoas entrevistadas no “Mutirão da Saúde”.  

 
 Fonte: Pesquisa de campo. 2012. 
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Conclusões 

 
Através das informações levantadas, pode-se inferir que a maioria dos entrevistados 

reconhece a importância da indicação e uso terapêutico prescrito por médicos, além de se mostrarem 
conscientes em relação ao uso de genéricos, reconhecendo a semelhança ao medicamento de 
referência. Quanto ao armazenamento de medicamentos, a maioria entrevistada informou que 
costuma armazená-los em local correto,embora uma parcela das pessoas faça o armazenamento na 
cozinha ou no banheiro, o que demonstra falta de orientação nesse aspecto. No que tange ao 
descarte dos medicamentos, foi relatado o hábito de descarte em lixo comum, o que demonstra que 
apesar de parcialmente instruídos, há uma falta de orientação específica nesse aspecto. Em 
contrapartida, o descarte correto de medicamentos fica restrito a algumas farmácias e unidades de 
saúde que aceitam recolher esses medicamentos, uma vez que existe um custo elevado para tal 
prática. Desta forma, é possível concluir que existe carência de algumas informações que podem ser 
passadas à população pelo profissional Farmacêutico no momento da dispensação. Tais informações 
são importantes para auxiliar no uso racional e acesso aos medicamentos. 
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