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 A farmácia domiciliar refere-se ao estoque de medicamentos no domicílio e geralmente é 

composta por medicamentos em uso, prescritos ou não, para o tratamento de alguma condição 

clínica, sobras de tratamentos anteriormente realizados e medicamentos adquiridos para a 

prática da automedicação, em casos de necessidade. Este trabalho objetiva caracterizar a 

prática da farmácia domiciliar de moradores do povoado do Belém, zona rural da cidade de 

Cachoeira/BA, em 2020 de modo a descrever as condições de armazenamento, uso e descarte 

de medicamentos, identificar as classes farmacológicas mais frequentes, a procedência dos 

medicamentos que forem encontrados, se houve fornecimento de instruções, por parte dos 

dispensadores, no ato da compra ou recebimento desses produtos e fornecer esclarecimentos 

aos moradores para o manejo correto de medicamentos no domicílio. Será realizado um 

inquérito farmacoepidemiológico caracterizado como observacional, descritivo, com análise 

quantitativa através de visitas domiciliares em Belém, onde serão incluídas todas as 

residências nas quais pelo menos um morador, maior de 18 anos e que resida a mais de 30 

dias, esteja presente no momento da visita, e que aceite o convite para participar da pesquisa e 

assine o TCLE. Para a coleta de dados, será aplicado um questionário estruturado, via 

entrevista, e os resultados obtidos serão tratados através do programa Microsoft Office Excel 

2007®. Através desse trabalho, espera-se identificar riscos nos quais a população está exposta 

e assim desenvolver ações educativas para minimizá-los, melhorar o fluxo de abastecimento e 

gerenciamento de medicamentos na unidade básica de saúde da zona rural, por meio dos 

gestores do município, através da disponibilização dos resultados obtidos para os mesmos e 

contribuir para a comunidade científica, visto que o estudo dessa temática na zona rural ainda 

é baixo no nosso país.  
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