REDE ASSISTENCIAL SUPERVISÃO TÉCNICA DA SAÚDE VILA MARIA / VILA GUILHERME
OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE O DESCARTE DE MEDICAMENTOS E O IMPACTO

GERADO NA DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Flavia Gualano Luiz Ramos, Gabriela Cristina dos Santos, Ana Paula Abu Jamra
OBJETIVO
Este trabalho visa conscientizar a população quanto
ao descarte correto de medicamentos através da
realização de ações de promoção a saúde e atividades
técnico pedagógicas junto à comunidade afim de
minimizar os impactos ambientais do descarte
inadequado de resíduos.
MÉTODO
No ano de 2019 foram desenvolvidas ações
multidisciplinares em dois eventos promovidos pela
SMS onde a equipe de farmácia da SPDM realizou
orientações sobre o descarte correto e o uso seguro
de medicamentos. Para realização das ações foram
desenvolvidos materiais de conscientização e
orientação quanto ao descarte correto e uso seguro
de medicamentos. Nesses eventos realizamos a
abordagem à população para verificar como
costumam descartar os medicamentos em desuso em
suas residências. Com base nas respostas era realizada
a orientação referente ao descarte correto e
distribuição dos folders para posterior comparação do
indicador do total de resíduos químicos gerados nas
Unidades de Saúde entre os anos de 2018 e 2019.

RESULTADOS
Nas ações realizadas em 2019 foram orientadas 145
pessoas quanto ao descarte correto de
medicamentos. Observamos que a grande maioria das
pessoas abordadas não realizavam o descarte
adequadamente e desconheciam o serviço oferecido
pela Prefeitura Municipal de São Paulo de coleta de
medicamentos inutilizados nas Unidades Básicas de
Saúde. No final do ano de 2019 realizamos um
comparativo em relação ao ano de 2018 nos
resultados do indicador de descarte de resíduos
químicos das unidades, onde observamos um
aumento total de 24% na quantidade destinada para
descarte correto. Em 2018 destinamos no total 575 kg
de medicamentos para descarte e em 2019 a
quantidade
de
medicamentos
destinados
corretamente foi de 713 kg.

CONCLUSÃO
Com o aumento da quantidade de resíduos destinada
corretamente em 2019, podemos demonstrar que as
orientações realizadas contribuíram para a educação
em saúde, o conhecimento do serviço oferecido e a
maior procura do serviço pela população para entrega
dos medicamentos em desuso.

