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Os medicamentos conseguiram mudar a história da saúde pública e revolucionaram o 
tratamento de diversas doenças contemporâneas. Aliado a isso, também são um dos principais 
motivos de contaminação do meio ambiente e mutação nos organismos vivos. O descarte dos 
medicamentos se tornou um problema de importância pública e ambiental. Mesmo assim, 
poucas pessoas recebem a informação correta do farmacêutico de como descartar os 
medicamentos, e ainda poucas farmácias realizam o recolhimento dos resíduos e embalagens, 
fazendo com que grande parte da população descarte esses medicamentos de modo 
desordenado e conveniente, por isso, a informação de como descarta-los hoje é o principal 
aliado para combater esses efeitos negativos nos diversos ecossistemas. A causa que torna 
esse tema sempre presente é a contaminação do meio ambiente dada pela constatação de 
diversos fármacos no sistema de tratamento de esgoto e águas naturais. A presença destes 
resíduos nas matrizes ambientais pode levar as reações adversas. Nesse sentido, o presente 
estudo tem como objetivo avaliar o conhecimento dos farmacêuticos sobre a conscientização 
do descarte adequado de medicamentos no município de Cruz das Almas-BA. Assim, este 
trabalho busca ainda: conhecer a concepção dos farmacêuticos em relação à educação 
ambiental, identificar práticas sustentáveis desenvolvidas pelos farmacêuticos que podem ser 
associados à educação ambiental e identificar o conhecimento dos farmacêuticos sobre o risco 
ao meio ambiente, gerado por fármacos de acordo a sua composição e forma de descarte. Para 
tanto, espera-se realizar um estudo qualitativo, de estratégia metodológica descritiva nas 
farmácias comunitárias situadas no centro do município de Cruz das Almas. Espera-se obter 
como resultados, a determinação do perfil dos farmacêuticos presentes nas farmácias 
comunitárias de Cruz das Almas frente ao descarte consciente de medicamentos, identificar 
possíveis atividades socioambientais realizadas pelos envolvidos, ressaltando a importância 
desse tema para saúde pública e manutenção da vida no planeta.  
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