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Os medicamentos têm um papel importante na sociedade, muitas vezes são adquiridos para 

tratamento de patologia e não são consumidos totalmente, consequentemente acabam sendo 

armazenados para um consumo posterior ou ultrapassam a data de validade e seu descarte 

ocorre muitas vezes sem os devidos cuidados, ocasionando riscos para a população e para o 

meio ambiente. Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a prevalência da farmácia caseira 

e os locais destinados ao armazenamento e descarte de medicamentos na população do Bairro 

URBIS II em Santo Antônio de Jesus-BA.  E como objetivos específicos identificar os 

medicamentos que compõem a farmácia caseira, observar o grau de conhecimento sobre a 

forma correta de armazenamento e descarte dos medicamentos, verificar o local de descarte de 

medicamentos, verificar a frequência de descarte ou desuso de medicamento. Para a realização 

do trabalho será estuda a população do Bairro Urbis II que fica localizada no município de 

Santo Antônio de Jesus na Bahia/Brasil. Com o intuito de avaliar uma amostra significativa 

dessa população, foi utilizada uma equação para determinação do tamanho da amostra com base 

na estimativa da média populacional. O estudo será do tipo exploratório-explicativo, com 

abordagem quantitativa. Um questionário será aplicado e as perguntas serão elaboradas com 

linguagem informal, para melhor entendimento do participante da pesquisa. O questionário é 

apoiado nos objetivos específicos da pesquisa e embasado em trabalhos realizados em outras 

cidades brasileiras. Os participantes da pesquisa serão inicialmente informados da importância 

do trabalho. As perguntas serão lidas e assinaladas pelo aplicador(a) do questionário, na forma 

de entrevista, adaptadas no ato da leitura ao nível de entendimento das pessoas sobre o assunto, 

instruídos a responder de forma concisa e em caso de incerteza poderiam consultar sua farmácia 

domiciliar com a perspectiva de assinalar a resposta que mais cabe na verdade de suas ações. 

Será considerado um erro amostral de 5% e o intervalo de confiança de 95%. Desta forma a 

pesquisa será composta de 102 participantes (residências) que serão selecionados 

aleatoriamente sem distinção de sexo ou escolaridade, com idade a partir de 18 anos, em plenas 

faculdades mentais e que assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE para 

assegurar participação voluntária. Será utilizada a estatística descritiva para analisar os dados 

oriundos do questionário. Os resultados serão dispostos para formação de um banco de dados, 

com auxilio do programa Microsoft Office Excel 2007, e posterior formação de tabelas e 

ilustrações. Com estudo espera-se auxiliar nas politica publicas a respeito do descarte de 

medicamentos a partir do momento que este revelar o perfil de descarte de medicamentos no 

referido bairro. 
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