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Descrição da experiência - resumo do projeto
Apresentação/Introdução:
Traz a tona a problemática do descarte inadequado de medicamentos que não estão em uso
pela população, como também promover ações de concorda população sobre os risco de
acondicionamento dos mesmo em suas residências. Restos de medicamentos sem o destino
correto podem causar, por exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em
reações adversas graves e intoxicações. Além disso, o meio ambiente é agredido com a
contaminação da água, do solo e dos animais. O descarte de medicamentos pelo esgoto e
pelo lixo comum faz com que as substâncias químicas contidas nos medicamentos cheguem
aos rios e córregos, podendo contaminar a água que bebemos. Cientistas já comprovaram
que os antibióticos no meio ambiente, por exemplo, não chegam a matar os animais, mas
aumentam a resistência de bactérias, o que afeta também os humanos.

Objetivos
• Promover campanhas de arrecadação de medicamentos e encaminhar para descarte
através de empresas especializadas;
• Conscientização da população sobre os cuidados no armazenamento e acondicionamento
dos medicamentos;
• Promover parcerias entre entidades e assim ter maior abrangência na divulgação das
informações;

Metodologia
Caixa para a arrecadação foram distribuídas em todas as UBS do município e também nas
entidades parceiras da ação, como também divulgação em veículos de mídias sociais e de
comunicação sobre a importância desta iniciativa.

Resultados

Diminuição da contaminação do solo e manancial de águas do município
Conscientização da população sobre a importância do meio ambiente como fator
determinante para saúde pública

Conclusões
É evidente a urgência da imediata 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. Ainda não vislumbramos a interrupção do aporte de
medicamentos resultantes do consumo humano ou animal considerando a eliminação por
vias excretoras (fezes, urina), já que os processos de tratamento de esgotos não possuem
alternativas para a neutralização ou retenção destas substâncias de modo realmente
eficiente. Pesquisas demonstram que a intoxicação promovida pela ingestão acidental ou
mesmo intencional de medicamentos é a forma de intoxicação mais frequente, especialmente
por crianças, medicamentos estes, muitas vezes até impróprios para o consumo por estarem
vencidos ou alterados devido a inadequações no seu armazenamento, também constitui uma
preocupação relacionada ao acúmulo de medicamentos nas residências. Com todos os
embasamentos científicos e respaldos da Lei, o projeto seguirá suas diretrizes ideológicas
visando as metas almejadas.
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