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RESUMO

Como garantia de saúde, os Medicamentos estão presentes na vida da sociedade.  Seu acesso é direito de todos, mas a cultura consumista irracional faz com que seu uso

indiscriminado possa gerar resultados contraditórios. Outro fator relevante relacionado ao tema é a destinação das sobras ou produtos farmacêuticos vencidos.  Em muitos casos

os medicamentos são guardados para serem reutilizados ou descartados de forma inadequada, tornando-se um problema que demanda atitudes efetivas para a redução dos

impactos ambientais decorrentes. Diante disso, este trabalho visa desenvolver medidas socioeducativas para a conscientização da população local à respeito da automedicação e

descarte consciente de rejeitos farmacêuticos visando estimular a mudança comportamental da comunidade. A fase inicial contou com o levantamento, junto a prefeitura e

farmácias da cidade de Ubá-MG, a forma de descarte de medicamentos; existência e localização dos postos de recolhimento; quais medicamentos e a quantidade, média, em que

são recolhidos e suas formas de descarte. Ainda nesta fase foi selecionado uma escola pública de ensino médio, e a comunidade em torno, para a realização das ações do

trabalho.  Em seguida foram preparados palestras, folders e cartilhas ilustrativas contendo informações relacionadas à temática “Automedicação e descarte consciente de

medicamentos”. Em paralelo, foram desenvolvidos e distribuídos questionários aos postos de saúde selecionados para avaliar o recolhimento dos fármacos em desuso. As

próximas etapas contam com a promoção das palestras, distribuição dos materiais impressos, divulgação dos postos de recolhimento e por fim analise dos dados obtidos, antes e

após a realização do trabalho junto à comunidade. Espera-se com este trabalho auxiliar na conscientização dos discentes e população envolvida quanto à importância da

utilização do uso correto de medicamentos e criar habito de descarte correto, contribuindo para a minimização dos impactos ambientais locais.
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