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No contexto da política nacional de medicamentos, o uso racional ocorre quando os pacientes 

adquirem o medicamento adequado às suas necessidades clínicas, nas dosagens necessárias 

para seus requisitos individuais, por período estipulado e ao menor custo possível. E ainda, 

descreve a automedicação como o uso sem prescrição, orientação ou acompanhamento. 

Alguns dos grandes motivos para o estoque domiciliar de medicamentos, por parte da 

população, se dá pela dificuldade de disponibilização dos medicamentos pelos postos de 

saúde do SUS, pois a oscilação de estoques faz com que o paciente adquira quantidade maior 

que a necessária, por medo de ser acometidos com doenças e até mesmo por falta de 

conhecimento dos riscos que os medicamentos podem trazer quando armazenados 

incorretamente. O armazenamento de forma inadequada pode alterar a estabilidade do 

fármaco, ocasionando uma hidrolise, oxidação ou fotólise. Consequentemente, estas 

alterações sofridas pelos medicamentos, podem torná-los inativos e até perigosos para a 

saúde. Para que um medicamento possua o seu efeito terapêutico esperado não pode 

apresentar alteração na sua estabilidade. Diante disso, o farmacêutico se torna indispensável 

para orientação e dispensação dos medicamentos nas farmácias, exercendo o seu papel de 

garantir melhor acesso e promover o uso racional de medicamentos. Dessa forma, o estudo 

tem como objetivo analisar como é feito o armazenamento dos medicamentos nos domicílios 

no município de Santa Terezinha-BA, observando se é seguido as especificações dos 

fabricantes, com o intuito de averiguar se pode ou não ter a estabilidade afetada. Os dados 

serão coletados através de uma pesquisa ação em um bairro que englobe pessoas de todas as 

classes sociais. Para tanto, serão abordadas todas as residências em que o responsável esteja 

presente durante o levantamento dos dados, e após a aplicação do questionário investigativo, 

será promovido uma conscientização dos entrevistados, através da explanação sobre a forma 

adequada para o armazenamento dos distintos medicamentos. Espera-se com este trabalho, 

identificar maneiras incorretas do armazenamento de medicamentos, de formas que 

concomitantemente, possamos sustentar o combate das práticas equivocadas, incentivando a 

proteção dos fármacos vide orientações de armazenamento dispostas pelos fabricantes. 
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