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1 RESUMO 

A população brasileira em sua maioria, possui algum tipo de medicamento 

armazenado em sua residência, e isso contribui para a existência da farmácia 

caseira, ou seja, um pequeno estoque domiciliar de medicamentos, levando a 

automedicação. Considera que a automedicação por conta própria é um dos 

exemplos de uso indevido de medicamentos gerando um problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo, o uso de forma incorreta do medicamento pode acarretar no 

agravamento de alguma doença, reações alérgicas e até a morte. A automedicação 

relacionada à falta de conhecimento pode levar a práticas inadequadas de descarte 

podendo originar danos ambientais a saúde pública. Diante do exposto o presente 

trabalho objetivou a verificar a pratica da farmácia caseira e o descarte de 

medicamentos pela população de alguns bairros de Mogi Mirim –SP. Tratou-se de 

uma pesquisa descritiva transversal, visando a orientação da população quanto à 

forma adequada de armazenamento e o descarte dos mesmos. Esse questionário foi 

aplicado ao total de cem pessoas, e verificou o uso de medicamentos, a forma de 

utilizá-los e descartá-los. Os resultados apontam alta prevalência da farmácia 

caseira (90%) nas residências visitadas. Os medicamentos mais encontrados foram 

os analgésicos, a maioria dos participantes armazenam os medicamentos em caixas 

dentro de armários ou gavetas, 59% descarta medicamentos em lixo comum. 

2 INTRODUÇÃO 

Após 1940 houve um avanço em pesquisa à novos fármacos, a produção de 

medicamentos em escala industrial fez com que esses produtos alcançassem papel 

central na terapêutica, assim a prescrição dos medicamentos tornou-se sinônimo de 

boa prática médica, justificando sua enorme demanda (NASCIMENTO, 2002). 

Os medicamentos são produtos que tem a finalidade de diagnosticar, 

prevenir, curar doenças ou então aliviar os seus sintomas e, também, modificar 

determinados estados fisiológicos (ELOIR et al. 2012). 

De acordo com a OMS, os hospitais gastam de 15 a 20% de seus orçamentos 

para lidar com complicações causadas pelo mau uso de medicamentos (ANVISA, 

2010). 

Em 1977, foi dado um passo importante, visando o uso racional dos 

medicamentos, foi publicada a primeira Lista Modelo de Medicamentos Essenciais 

(CFF, 2003). Em 1985 a OMS Organização Mundial de Saúde, convocou uma 

importante conferencia sobre o Uso Racional de Medicamentos, onde se discutiu 



vários fatores para se obter o uso racional de medicamentos, que compreendem 

prescrição apropriada, a disponibilidade oportuna e preços acessíveis, consumo nas 

doses e período de tempo indicados e nos intervalos definidos de medicamentos 

eficazes, seguro e de qualidade (HAAYER, 1982). 

Segundo o Ministério da Saúde a automedicação é a administração de 

medicamentos sem orientação ou prescrição médica (AUTOMEDICAÇÃO, 2001). O 

uso indevido de substancias e até mesmo drogas consideradas “banais” pela 

população, como analgésicos, pode acarretar diversas conseqüências, como 

resistências bacterianas, reações de hipersensibilidades, dependência, sangramento 

digestivos, sintomas de retirada e ainda aumentar o risco para determinadas 

neoplasias, além disso o alivio momentâneo dos sintomas encobre doença de base 

que passa desapercebida podendo assim progredir (VILARINO et al, 1998). 

O descarte inadequado de medicamentos, principalmente no lixo comum ou 

na rede de esgoto, pode contaminar o solo, as águas superficiais, rios, lagos, 

oceanos e águas subterrâneas, estas substancias químicas, quando expostas a 

condições adversas de umidade, temperatura e luz podem transformar-se em 

substancias tóxicas afetando o equilíbrio do meio ambiente, um exemplo dessas 

conseqüências é o surgimento de bactérias resistentes (PINTO et al, 2011).  

3 OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo analisar e conhecer a prevalência dos 

medicamentos que podem induzir a automedicação, analisou o grau de influencia e 

fatores que levam a se automedicar, estudou as conseqüências da automedicação, 

verificou os meios para descarte de medicamentos, bem como seu descarte, 

visando a conscientização da população estudada de alguns bairros do município de 

Mogi Mirim-SP. 

4 METODOLOGIA 

Esse projeto foi submetido a Plataforma Brasil em 29/03/2016, teve 

aprovação do comitê de ética sob CAAE n°54607616.6.0000.5679. 

A pesquisa foi realizada por meio de questionários, composto por vinte e três 

questões, aplicados a moradores da cidade de Mogi Mirim / SP, os bairros foram 

escolhidos através de sorteios dois por região, quanto as escolha das ruas foi feito 

rua sim e rua não, as casas selecionadas foram as de números impares, os 

participantes foram escolhidos de forma aleatória, abrangendo pessoas de ambos os 

sexos, independente de cor, classe ou grupo social. 



5 DESENVOLVIMENTO  

O presente estudo foi uma pesquisa descritiva, quantitativo e transversal. Os 

dados foram coletados através de um questionário aplicado em moradores acima de 

18 anos de alguns bairros da Cidade de Mogi Mirim.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados apontam que a população estudada em sua maioria  

caracterizou-se por apresentar perfil feminino, com idade entre 18 a 30 anos, estado 

civil em sua maioria são casados, 46% possui ensino médio completo, 38% renda 

familiar mensal entre 1 a 3 salários mínimos. Os medicamentos mais encontrados 

foram os analgésicos, a maioria dos participantes armazenam os medicamentos em 

caixas dentro de armários ou gavetas, 59% descartam medicamentos em lixo 

comum, 35% dos entrevistados tem doença crônica ou moram com alguém que 

possui doença crônica, 73% dos entrevistados buscam orientação do tratamento 

com o médico. 
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